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نواصرةراضى

من!لإستشراقلنعووااومو!فلقرآنيةا!اتالقرا

2هـه3

محفإظةلحقإ؟ا

شرانلناا

لقوز!لنشرواوامعيةلجااتساللدراةدحمامؤيمسية

02111.ارلد2840.ب.ص0010727-2-62900تلغاكس

المممبيمكبة

السعوديةالعرليةالمهلكة-الدمام

31421ملدماا061ب.ص5984113-3-66900تدون

03مما/30ا160والنشزالمطبيكلاتدائرةلدىالمتسلسلالاجازةرقم

الوطنيةالمكتبةدائر!لدىالايداعرقم

530(1/6/3001)

م101،ه

ضي،ا0صرةانو

نواصرةراضي/منهاالاستشراقوموقفالقرآنيةالقرا،ات

لم.3.،حمادهمؤسسة:اريد
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منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرآنيـهتالـقرا،1

شض!ضالرّ!ئَئا!إِاطّهِ

لحافظو،!!هوإثاا!وثرثز(لفانحرلأإنأ

العطيماللهصدق

(9رقمآيةالحجرسورة
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منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرآنيـةنـقراءات

أ!أييما!ا

بأملىتنبضانوهماالموتس!كراتتعانيانروحاهماكانتمنإلى

اطوث،بعدطياتهمااستمرارآَنبتتألتيالغرسةأنارلأفيفيَّ؟طيا"

بروخطما،!لمحيهما

،!والكبفت!انكوبآَأ!معرجمطهـاأ!ذي4والديشمتيقعم!"وألى

.والديموتبعدورعايتهوحنانهحدبهعلييضفيوكان

يأتونأنعسىأثعلمي،الجهدهذاأقدمصالثل*تة،أروأحهوإنى

اطغفرلآلهراللهوأفىعوأروأحهرعنلهووصدقةأللهمنقرلانآَأجرُ!

الدعاء.لسميعرليإن،والرضوان

نواصرهمحملىواض!
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منهاالأستشرا!9النحووموقفالقرآنيـةالـقراءات

فييتعققأنيجبالمرءأن؟صباييفعان)منذمفهومذهنيفيترسخلقد

إذابهفحَيف،حَـبيراًذنباًيرتعَبفإنمْااللغة5هدْفييخطيءمنوآن،لغحهفهم

الذي،المقدسالاسلاميةالأمةدستوروهو(الكريم)القرآناللهكلامفيأخطأ

وأنّخاصة،التلاوةأوالحفظفيالخطأأوالتغييرأوالتحريفيطالهلاأنيجب

)بلسانالعربيةالأمةهذهبلساننبيهعلىوأنزلهوحمايتهبحفظهتكفلتعالىأسلها

ورعايتهقداستهالمسلمونورث!لمج!الل!محمدسيدناتلقاهأنومنذ،(مبينعربي

منبتكليف!بتهمنذفيهإهتمامهموبد!،اهتمامهمضعمهِوبقي،بهالعناية!ا

،أحرفسمعةعلىأنزتحصىاةؤت!وينشكسدرهمفىص!وحضضم!!خحمد.أا
سبيَ

حولهيكتبونوبدأوا،!هالرسولعنمرويةمختلفةقراءاتيقرأونه!وبدآو

قراءتهعلىوتتلمتقبيعته)أئهجةحسبواحدكلالاتراء،شهمو!ىارتؤيؤ(شوت

وصان،القرآنبقراءةعلومهنالروونشأت،قراَنيةمدارسدهمأصبحتطلاب

وقراءته.القرآنتحفيظعلمهوالعلومهذهأول

فيالبحثأنحيث،عظيمةفائدةالمسلمينالقراءاتعلمتدوينأفادولقد

بفصاحةآنالقمِتلاوةلتيسيرالصحييمبالشك!بضبطهااوألاهتمافالح!!ومخارج

وأسرارها،الفصحىالعربيةاللغةبدقائقالخاصةالأموروأبلغأهممنهووبيان

فيا!عتاءأأمنهمبرز-سوإعـرهـا!%شأسلغةاعذد!عزإمن!إدط*ابفنهل

والكسائي.عمرووأبي،الفرأءأمثالوالقرأءةواللغةالنحو

يعلملأنهسنامهاوذروةأسرفهاآنالف!علوميكونالتيالقراءاتوعلوم.

ومعرفةإعجازهجوانبعلىويقفونيرتلونهوكيفاللهكتابيتلونكيفالناس

.رهسراأ

http://kotob.has.it



منهاا!ستشراق9النحوموقف9القرآنيـةالـقراءأت

العربيةاطغةأعلومفيسيماولاعظيمةثقافيةوهقالقرانيةاالقرأءاتوفي

ا(غراءاتهذهمىتاطغويونوإالنحويونوقف،اضحوواوالتصرين!الآصوات5ت

وشذذَهاإلاَخرالبعضرفضمنومنهمبعضهاقَبلَمنمنهممختلضةسواصَف

والجهل.والوهمبالسهوالقَراءبعضواتهمشديدبتطرف

وترإثهاألعربيةلمغةةصفيلة!صطنبأنجوو!!تر!همإلقرأءأ!!بطتكو

العربية،القبائلجميعمنآصحابه!رولغةسحمدالنبيلغةتمثللأنهاأصراسخ

وهي،والهمزلإمالةواكالإدغامالعامةاللغويةالأصواتظواهرتمثلىإدترىاءات5

علماءأنذلك،الجوانبمختلفمناللغويةالأصوإتلدراسةواسعميدان

وإ!ه.إ!ةدزإتألأصأفسردزإءإتأمحز

ولك!!العردمةللغةلحبيونظراً،المنطلاقاتهذهو،الرؤياهذهخلااطصتو

والتسقيبالبحثشرفمننصيبلييحَونأناثرتانكريماعرآنباتـص!!دكأالت

عملىفيأشرعلأنتخامدييالفكرةهذهوكانت،السا!بالمجالهذا/بالعلم!ب

وأمهـال!المراجعوالمجـادشصنأبحثفطفـقتَ،سنزات8عد4!ذأجـحثا3-ذا

والطبقاتالصحابةكتبمنوتاتميشهاالمعلوكعماتجـيممنتمعَنتحتى،الكتب

فتوصلت،المستشرقينوكتباللغةوإواننحوالترإءاتوأضاريخواوالسيرأجماص!ا

بدأته،الفهرستفيهيكمامانصلةأبوابستةإلىقسمتهالذيَاالبحثكهـذاإ!

على-!ةأالنبيعلئانقرآنونزولطانقراءاتونشأةأسمائهتعددوأتثفهـانيثصبتعر

القراَنبهاقريءألتيالعربيةتلالقتوكهجاتسنلتوأخعَمةفآ-سبعة

ألاقراءاتفيوالأصولوالفرلش،ذأصكوأسبابأختلافثاوأءاتأصترا!صادرو

،المخ!فأزة!أوأ.001ة.زهـامحنها6كأكأاازمحا-.هـا-اءا11ء+- ،لو،!كـيرص!ء--كأ/حمبات،صراس-! ت

ا(تحراءاتافيالتأليفتاريغإيىتعرضتثم،م!نهاالماتبزمةأشراءاتا!%ركاصان

موقفعنبإسهابتحدثتلأخيراالبابوفي،السبعةالترهـأءشهرةآسبابو

والردالمستشرقينموقثثم،اعَراءاتإهذهمنإءألزوإيهسيبوبخاصةوأخحاةا

.ادعاءاتهماعلى
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-11-منهاوالأستشراقالنحوموقف9القرآنيـهالـقراءات

لىالغفرأنتعالىاللهفـأسألخطأتاوإق،اللهفمنأصبتحصنتفـإن

لايوملوالدقَيتشفعالتيأعماليصحائفهـ!البحثكذايجعلثأنفصههـالدفي

.الدعاءسميع%نهبنزنوأ!لامالفيهينشع

نواصرهمحمدراضي

أليرموكجامعة
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منهاوالاستشراقالنحومومف9الفرانيـةالـقراءات

إ!أإلالأالب

-13-

؟

ق

!!ء
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منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرانيـةالـقراءات

القراَن:تعريف

محـمدسيدناعلىالوحيبهنزلالذيالكلامهوالقراَنإ

.!البيان

-13-

للإعجاز!ص

ومعناها:الكلمةأصل

وقرآناً.قراءةقرأيقال،)قرأ(الفعلمصدرمنالأصلفيهولغةالقرآن

المصدروهذا!)1(قرآنهفاتبع،قرأناهفإذ!،وقرآنهجمعهعليط)إن:تعالىقال5

ا(ضاءبض!ااإش!لمزن!هـثعمى!صصسفكى!قىقيز.اانضا-أ!)شُفلأتؤزْتعنى

يأ(الحوضشيءال)فهـأت:فيقال،الجمعبمعنى()الفهـآلتصتمشتقأيضاً

يات!ةأ5السو!جمعصدهبمَيعمحمدسيدناعدىنزلأدذعباالعَلابهسميث!،جمعته

بأنهقالوامنأما.مهموزلفظهو(ن)الاترلفظأنعلىاتفقاالرأيانوهذات.فيه

قرنتمنمشتقبأنهقالمنفمنهم،أشتقاقهأصلفيااختمموأفاقدمهموزغير

السورلقرإنالإسمبهذاأغراَنأوسمي،الاَخرإلىضممتهأقيبالشيءالشيء

.الجض)2(ببعضهاوالأحرفالاَياتو

ماآياتهمنلأنوالنظائرالأشباهأتيالقرا!تمنمشتقأنهالفراءذكروقد

متشابهة.أيقرائنوهيألاَخرالبعضبعضهاوتشبهبعضاًبعضهاتصَذَث

سمدناعلعلالمن!الكلاء/عل!9-ضرقد9لمنقو!!اسمأنهبعض!أ،ت)؟
ص!-!ا-صا

.!)3(محمد

أ-718أيةالقيامةسورة)1(

Vصالوسيطالمعجم)2( Y Tالقاهرةطبعة

91،د1الثـالثـةالطبـعـة.هصلأجالسيـوطـيأقالقـرعلومفـيالاتقـات)3(

شـعبـان.ومصادرها/تاحكامـهاالقـراءات023صر2جللحـاكمالمستدرك
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منهاوالاستشراقالنعووموقفالقرآنيـةالـقراءات-16-

:الاصطلاحفيالقران

المعجزتعالىاللهكلام:بأنهالقرآنيعرفونفإنهموالافقهالأصولعلماءأما

عليهجبريلالأمينبواسطةص!محمدسيدناوالمرسلينالأنبياءخاتمعلىالمنزّل

والمبدوء،بتلاوتهالمتعبّدبالعَواترإليناوالمنقولالمصاحففيالمكتوبأسـلاما

.()1ألناسبسورةوإطختومتحةألضرةبسو

:نلقراَاءسماأ

فالله،قـدرهوسمومنزألتهتطو9الم!سمىشرفعهستدا-الأدمماءاةءثإ-

المكرمةمكةوكذا،أسماءعدةص!لهمحمدوسيدناكثيرةأسماءلهلهجا3جل

.والمقامالثط!عضيمأأنهيعنيمتعددة!سماءوكا!(له،اطنوهـةالمدينةو

التاليةالأسماءأشهرهالكن،اسماًتسعينآكثرَ"صً/نآنالاقرأسماءبلغتوقد

الخنزيلع،الوحي!االكخال!،4ظنالفر،اسقراَتاالكريمْالقـوآ-شيفدتوالخي
.الذكر)2(،المثاني،الروخ،إغصصرا

:بالقراءاتالتعويف

قرأ،ويقالى،قراءةجـمعوهي)قرأ(الاضيدلفعلمصدرهيالف!اءات

.قراءة،يقرأ

السلاء.دار1-.صاسماعيل

شعبانألدينزكـي/الاسلاميالفقهاصول912صالشوكانـي،الفحولإرست!اد

.القاهرةطبعة03ص

دار13-14-صاسمـاعيلمحـمدشـعبـاند.ها/ومصدراحكامهاالفراءَات

والترجمةوالتوزيعوالنشرللطباعةالسلام
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-17-منهاألاستشراق9النحووموقفالقرآنيـةالـقراءات

للإعجازالمنزلالوحيهوالتعـريففيذلكذكرناكـماالفهـآنلمحانولما

وكيفيمهاالحروففيالمذكورالوحيألفاظاخـلافهيالاقرأءاتفإن،!الاتراَن

وغيرها)1(.وتشديدتخفيفس

القرآنكلماتآداءبكيفيةعلم"القراءات:بقولهالجزريابنفهاصوقد

-ا14أ-تاَش5-شفئا6-خ51

تعالىاللهلكتابالناقليناتفاقمنهيعلمعلم"هو:باقولهالدميأطىِوعرفها

وغيروالوصكوالفصلوالتسكينوالت!!يكوالإثباتالحذففياختلافهم5

.(1)3(السماعحِـثمنوغيرهوالإبدالأ(ضطقهيئةمنذ(سك

:القراءاتأقساع

انقراءاتتقسيميمكن،وشرحوإيصاحتعريفصتذكرهتقدمماءضوفي

قسمنِ:إلى

:ترةمتوا-ا

ولوالعثمانيةالمصاحفأحدووافقتمطلقاًالعربيةوافقتقراءةككوهي

تواترسواء!كلبالنبياتصالهاالمقطوعَالقراءةبهاونعني4"،نقلهاوتواشتقديراً

.استنهاضأمنئلها

الطبـعـةهـ(497)الزركـشيعبـداللهبنمـحـمـد317،ص،القرانعلومفـيالبرهان)1(

م.5791لقاهرةا،العربيةالكفإحماءدارالراهمم،الفضلألومحمدتحقيؤ،ل!الأو

إلاسلأميـةالوطنيـةالمطبعةالقاهرههـ/833الجزريابن3-صرالمقرئينمنجد)2(

اهـ.-3

محـمدبنأحـمـده/صعشـرالأربـعالقـراءاتفيئالبـشرإتحـاهـفضـلا-)3(

)القـاهره/،الضبـاعمحـمدعليوتعليقتصحـيعهـ/7111البناالدميـاطـي

هـ.9133حنفيأحمدالحميدعبدمطبعة

.\دصالمقرنينمنحـد()4
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18--

ب-صحيحة:

منهاوألاستشراقالنحووموقفالقرآنيـةتالـقرا،1

قسمالت:وهي

الثلاثة.للأركانالجامعة

.اصشأذةإ-أ

بنقلسندهاماصح)بأنهاالجزريابنعرفهافاتد،الثلاثةللاركانالجامعةأما-أ

.()1(بانرسمالعربيةووافقت،منتهاهإلىكذاالضابطعنالضابطالمعدل

هما:قسمينإلىتقسمالصحيحةالاقراءةفإنأخرىجهةومن

وهذأ،بالقبولىالأمةوتدقتهانقل!استفاضالتيوهي:المستفيضةأ-

لهوأتم!،ا*ستفاضتهوذلكألمتوأترةبالقراءةبعضهميمحقهألقسم

قرآناً.القراءةأعتبارفيهوالأساسيعدص!الذياللهبرسول

الآمةتتلقهاولمنقلهافيتستفضلمالتيوهي:المستفيضةغير2-

ابنويعرفه،المقرئينعندخلافموضحبقيالاقسموهذا،بالقبول

وعليه،)2(الرسموخالفسندهوصحالعربيةافقهـوبأنهالجزري

يلي:بماالقرأءإتهذهنلخصأنيمكنصإنه

اَنفاً.لعريفهاذكرماوهيئ؟المتوأترة-ا

القولأسلفتكماالثلاثةنلأركأنالجامعةوهي:الأحادية2-

فيها.

سم.للرلفةالمضوهي:ذةالف-'

بعدها.وما26صقتيبةلابن/القرانمشكلتآويل)1(

اهـ035الاسلاميـةالوطنيـةالمطبعة،القاهرة،الجزريابنالمقرنير/منجـد)2(

16.ص
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_q_1منهاالاستشراق9النحوموقف9القرآنيـةالـقراءات

ابنقالفقد،الكريمالقرآنألفاظمنفيهبالمخـلفالقراءات!تخـتصرْ

.")1(لناقلهمعزوأواختلافهاالقرآتكلماتأداءبكيفيةعلم:"القراءات:الجزرجمما

)إتحاف:كتابهفيالبناءالعلاَمةعننقلأاسماعيلشعبانالدكتورذكروقد

حـاقيقتانوالقراءاتالقرآنأن:عشر(الأربعالتراءاتفيالبشرشضا،ء

C':ا.-ا01- I C.1.،0--أ11ء،10.11ح-ء1.11أ5ا.ة-ا1101أ؟.

عحوال!.باس!سمياسربس!حناستسح!اس!ص!ءابا!-صص!تسِ-!حمحف

إلىتطرقأنأسماعيلشعبانالدكتورمالبثثبم()2(القرآنعلومفي)انبرهان

منكلاًبأنيفيدوالذيالمعاصرينالقراءاتعلماءأحدأوردهمخالفآخرهـأي

بأنهالقرآنتعرلفإلىبذلكمستندأواحد)3(بمعنىحقيقتانوالقراءاتأعرآنا

معتمداً،المعنئبنفعندهوهماف!اءةحمعال!هـاءاتواناءةللترادف!همصدر

المعاصرالعالمهذاأنكما.الاصطلاحيوديساللغويالتعريفعلىذأ!كشي

هواستندوقدعيلاسصشعبانالدكتورإنيهستندامحيسمتمحمدالدكتورثمحو

القرآنأمتهيقريءبأنرسوو4أمرتعالىاللهأنفيهاوهـدالتيلأحاديثاإلىجمدوته

.والقراءاتاتحرآنا!نكلبينفرقلا%نهالقؤاإلىفىخلح!ر،فأ-سب!ةعلى

إصلاقاً،ذدكعلىيوافقهولمصراحةيماأاسهذاعيلاسصالدكتورخانفكدو

بعضفيموجودهَهيبل،كلهالكريماالقرآنكلماتتشمللاالقراءاتلأنلك6

يشملمحيسنمحمدالدكتوربهايقولالتيالقراءأتتعريفإنثم،فاقطألناظه

والتيالشاذةالقراءاتيشملكماالقرآنبهايقرأأنيصحالتيالمتواترةالاتراءات

أنقرآنأركانتستجمعلملأنهأ،بهاالقرآدقرأءهيصحلاأنهعلىادعدماء!جمع

اللغةوجوهمنوجهوموأفقة،نيالعثصإئرسموموافقةالتواترهـ،وهيألصجـحةأ

متغايرينليساوالقراءاتالقراَنأنبقولهشعبانالدكتورانتهىثم،"العريـةإت

!1(

)4(

3.صالسايقالمصدر

هـا1376الحلبيمطبعةص!1318جالزركشي/آنالقرعلوءفيالبرهان

.القاهرهأط902صمحيسنمحمددالكريم/القرآنرحابفـي

لقراء-اواتجـاهاتءاتالقراتاريخفـيدراسةأنيـة/القـرءاتلقرااإعجـاز

م8991الأولىالطبعةالقاهرة-وهبةمكتبـة14-؟اصاالآشوحصبـحـي
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منها(الأستشص05-اكممرقفالقرآنيـةالـقراءات

كارتباط"!ثيقأرتبا!أبينهمابلحقيماًأتحا!أًضحد-تاا-أنهماكماتاماًتغايرإً

.\!؟نثلب.اخز

الأمربدايةفيطأم!طمحمدسيدناعلىنزلالذيالكريمالترأَنكـانولما

فأصالتحريفأوال!انأوالزيادةمنسليمةنصوصهلتباقى!لمجهإلىهوبعنايته

ا،4َ-11+50ولض!.11511ا-اةأط.+اَ-ا،3أ.10،ا-.آ-11ء0/ا-ا-5

-ا/-يم--(كأي-َا"إص-سَ--.----.صسهـيم!ة

صصا!!صهررعضانكي-!.ِ--،.*.-?ه،-ا!ةبىهيقرأوأنمنهموطلب

إلىبالاضافة،أكاأأ114،روةالكتابةوسائلعلىيكتبونهثالوابآنهمع!*-اَ"سنة

عنهم.اللهرضيالصحابةصدورفيمحفوظاً-كانأن!

(سلحح!تانيه!أتحـباشز!آنأءةق!ىتهحبشيئ!جازقذجملىلمحبيحتكـوألس-ئبر

تيسيرآالمختلفةاللهجاتذاتالأخرىالقبائكمنلتّوهمالإسلامفيالدإخل!!

محَةفيئالسلمينالأنذنك،زةالمنوالمدينةإنىقأذ!سوهجمهـةبعدخاصةو،نيم

بهاقكألالتيقريشرلهجةهيموحدةلغويةلهجةوهكأالعددقلسليكانواالمك!سمة

سبعةعلىالقرآن"أنزل:الشريفالنبويَا!ديثفيوردوقد،الثَريماصفهـآ!

."!4(%صهـث

:القراءاتنشأة

،أمكةفيأهوالقراءاتفئ-ولمكان؟بدايةفعالناليبوالهـأيااناقد

-احا10آا"ا01-11ح-5-(..أأ.ا؟ا*.تر0111

نإعلىيتسفا-صجماصرا!شر!ب!ابضعض!هصي-سا!-!صدمنتام!ي!شي

\صرتبقألسطألمصدر11(

12.صالجهشياري/لكتابواراءلوزا،173صب3الطبريبـختار)2(

خليلود.زاهدزهيرد.تحـقيق1هصالانصاريطاهرلأبـيالسبـعءاتلقراا3(;

6،صجـاالطبريتقسير26،صقتببه/لابنالقرانمشكلتـأويل)4(
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2--أمنهاستشراق931النحوومرقفالقرآنيـةالـقراءات

يدلوهذأالمدنيّةالسورفيماالقراءاتمنوفمِها،سكيةهيَالاقرآنسورمعظم

هجرةبعـدالمنورةالمدينةفيئنزلتانهاقالهنأهـا.بمكةنزلتالثَراءاتأنعلىَ

ولغاتهم،لهجاتهمإختلافعلىالاسلامفيالناسرودخول-لمجهاللهمحمداهـسولا

لاوهذا،أحرفسبعةعلىالقرآنتقرأبأنالأمةعلىوتسهيلتيسيرذلكوفي

قووذنث،*خرتأإنسبعةخفهكلاىمحةقىنزنتأئتىأئسورخرأءةممرصْيت!

.الرأيهذاأصحابعلىوالدليلالحجة

ثلاثفيمتفرقةنجوماً!لمجكلمحمدالنبيعلىالكريمالقرآننزلأنوبعد

المسلمونحرصستىلهجاتعلىالقبائلوكانت،قريشبلهجةسنةوعشرين

عهدفيئجمعهعلى!فعكفو،الضياعمنخوفاًعليهوالمحافظةإدقرآنجيمعلى

حيث،نعثصالخنيفةعهذفيتوحيدهعمىعكفواثم،يقالصفبكرآبيأخنيمْة

،واثامأمموفةراوالبصردمكةالإسلاَعيةمح!ارايئمحختمفاشيون!رهاتزعها

وأالإعرابفيالرموزأنواعمننوعأيمنمجردةكانتالعئمانيةالنسخهذهو

بقيتو،القراءاتمنمجموعةاختلافيستـوعـطهـسمـهاوكان،االإعجـا

اشابعينراالكحابةمناغراءاتاروادأحشتاشماكحذايحتعثلهانمأخرىَقراءات

وجودمعرووهاممنسمعوهاكماأو!ةّالرسولمنسمعوهاكمايروونغاظلو!

جانبها.إلىالعثمانيالمصحف

الأولالقرنمنالثانيئالنصففيواختلافاتهاالقراءإتروايةاتسعتثم

وتزعم،معينأداءذاتالتابعنِنمنمذاهبإلىالرواياتهذهونحتالهجري

تعلمها،الروايةفيوالموثقةالخاصةبطرقهتميزعصرهعلطءمنعالممذهبك!ت

شيخهمقراءةإلىير!هـونالطلبةهؤلاءوكان،بدقةوتمثلوهابعدهمنتلامذته

وهيالهجريالأوذالقرنمنانثانيالنصصفيعرفتالدكأنتالتيبانرموز

الخليلعهدفيبالحركاتاستبدلحيثهجرية96سنةالدؤليالأسودأبيقراءة

فيالشيوخهؤلاءلقراءأتتدوينأولهووهذا،أهـ(75)الضراهيديأحمد31ت

علىتعمَمدالقراءاتكانتأنوبعد،الهجريَالأولالقرنمنالثانيأضصفإ

وضبطهالتحديدهاوالأعاجمالأعراببرموزتستعينأصبحت،الشفويةالرواية
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منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرآنيـهالـقراءات-32-

.)1(الهجريالثانيالقرننهايةحتىذلكواستمر

التالية:بالمرإحلمرتقدالقراءاتنشأةتكون،وعليه

!كلمحمدللنبيالكريمالقرآنالسلامعليهجبريلبتعليموتمثلت:لأولىاحلةإلى

العلق-هـةسوهـبكأةسموأتبأه

يدعوهممنأماموقرأءتهللمسلمينالقرآنالنبيتعليمفيوتمثلت:الثانيةالمرحلة

.الإسلامإلى

هـاقرائهم،الآخرللبعضبعضهمالمسلمينتعليمفيوتمثلت:الثالثةالمرحلة

إته.6!ارلفاتهوتوجي!!ليفهإددهالنبيئممتصأمم!وذإاث

القرآنبتلاوةاتعهدوالمسلمينصتجماعةدبوجوتمثلتو:أئرابعـةافِحلة

التسـميةهذهبدأتهناومن()ألقراءيسـمونو!انوابينهموتدارسه

.()2()التلاوةتسم!دينةةظا!إل!وتحولت

حفظفقد،ملبظهرعنالكريمللقراَنالصحابهبحفظوممثلت:اخامسةاالمرحلة

كتابهفيالذهبيذكروقد،!كل)3(الرسولحياةفيالقرآناالصديقبكرأبو

بنأبي:وهمص!النبيحياةفيالقراَنحفظواممنسبعةإء(المَ!)معرفة

عفانبنوعثمانزيدبنعويمرالدرداءوأبو،مسعود3بئوعبداللة،كعب

.)4(ثابتبنوزيدالأسعريموصىوأبوألبطأبيبنوعلي

17.صرريئص!4أعيلاسص&فرزئى،لسبعإلقراءأتأمـرلعنوأرابكـف(11

366.صرا1ج،هشامابرسيرة)3(

!م!04.3،صللزنجاني،القرآنيـحتار)3!

،جـدةاالعلميالمجـمعدار16،ص،الفضليعبـدالهادي،القرأليـةالقـراءات(4)

93.ص،\ج،لذهبـيا،ءةلقراامعر!
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-23-منهاستشراق3واالنحووموقفالقرانيـةالـقراءات

إلىرجوعأوتلمذةإلىالمرحلةهذهفيالاقراءةتحولتوقد:السادسةالهـحلة

آنفأً.ذكرحمسبقالذبتا!محابةإمنالقرآنحانظة

منتدرصمادةأنهاعلىالقرآنيةالقرإءةاستقرتالمرحلةهذهفي:السابعةإلمرحلة

المختلفةالقراءاتوجوهبدأتوقد،الطلابويتلمَاهاالاقرآنحافظة

الأ!وقالقرنائمرحلةهذهتَتعـدونم.والنقالىالروايةفيئط!هـقـهـالأخـذ

.القراءاتاختلافظأهرةفيهاشاعوقد،الهجري

منمصرككفيمقرئاًعفانبنعثمانبتعيينالمرحلةهذهوتمثلت:الثامنةالمرحلة

حيث،المصاحفهذهبتوحيدقامأنبعدبمصحفإليهمابعثالتيالأمصار

ذلكوقراءةن!جةمعقراءتهتخفوقأرئمصحفكلمعيكورأذعلى!!ؤ

اخـتلاففقواادىمـختلفةالمصـاحفتكتبأنأهـ!أنهإذ،الممص

)1(فالحروبعضفيالمعتبرةإءإتالتر

الأحاديةوالقرأءاتالمعتبرةالاتراءأتبينالتمييزطهرالمرحدةهذهوفي

.")المعتبرةالقراءةاعحمادفيالرسممطابقةسروطدخولىوبدأوالثماذة

المصحفعلىمصركلمنالناسأقـبلالمرحلةهذهوفي:التاسعةالمرحلة

!لمجص.اننبيعنالصحابةمنتلقوهماحسبالعثماني

حتىبهاوالعنايةوضبطهاللقراءةنفرانبرىالمرحلةهذهوفي:العاشرة-هـحلة

أهكأجمعوقد،عنهمويؤخذإليهمويرتحلبهميقتدىَأئمةأصبحـوا

وقد،معهمالاختلافأومخالافتهموعدمعنهمإلاقرإءةتلقيعلىبلدهم

الثانيالقرقوأوائلأدهجرلىاالأولأدقرقاأوإخرفيالرحمةأصذهب!ات

.الهجريإ

32صرالفضليعبدالهادي،القرآنيةالقراءات604،ص\،ج،لعرفانامناهل(1)

86.ص2،ج،الفتحيةالمواهبعننقلا23ً،صر،القرآنيةالقراءات)2(
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منهاسمشرا!3واالنحوومومفالمرآنصـةالـمراءا!-24-

وقد،وتدوينهاالقراءاتفيالتأليفبدءمرحلةوهي:عشرةيةالحـا*المرحلة

القاسمعبيدأبوبأنهكثيرونفقال،فمهاألف!تأولفيالمؤرخوناختلف

هـ(255)السجستانىحاغأبوأنهالجزريَابنوقالهـ(442)سلامابن

تتابعثملآهـأ5زيعمربنيحيأنهالفضليعبدالهاديالدكَـتوروتالى

.بعدهاضأليفا

جمععلىوالاقتصارالسبعةالقراءاتتسبيعفي.قثلت:عشرةالثانيةالمرحلة

بنأحـمدبكرأنجيبجهودذلكوكانخاصمؤلففيالقراءضاءات

فوالموب!بةهـ!432)ألبغدادحبالتميميم!هدبتْسألعببنس!مو

.(()أالسبعة)ق!!اءات:ب

جوأنبهافيللقراءاتبالاحتجاجالمرحلةهذهوتمثلت:عشرةالثالثةالهـحلة

ونحوية.وصرفيةصوتيةمناسلغوية

القراءاتهذهفيالتأليفبدأالسبعالقراءاتتسبيعبعد:عشرةالرابعةالمرحلة

السبع.

وتثصينهاوتسديسهاالقرإءاتبتفريدالمرحلةهذهوتمثلت:ع!ثىهـةالخامسةالمرحلة

تقولوالتيالأذهانفيعلقتالتيئوالأفكارللآراءدفعأودلكوتعشيرها

مجاهدأبناختارهاانتيانقرأ"أتوهيأحرفسبعةعلىأنزلىالقرانبأن

بالتأليف،واحدةقراءةإفرادهويدبالتف!والمقصود.شواذ)2(عداهاماوأن

تأألناسي!!لكيةوهكت!...قرإءاتذك!هـستطواشـسـديسا3

36.ص،الفضليعبدالهادي.القرانيةءاتلقراا)1(

آرثرالمستشرقنشر،عطيةوابنالمبانـيكتاب.القرأنعلو*فـيممدمتان

7291،الصاويدار،القـاهرةاالصـاوياسمـاعيلعبـداللهتصحـيحجـفـري،

702ص،الثانبةالطبعة
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-25-منهاوألاستشراقالنحووموقفالقرآنيـةاث6الـقرا

وأنها،البعفرتوهمكماالسبعةالأحرفهيليستالسبعالفهـاءات

.المتوإترةوحدهاهيليست

القراءاتفيهتضبطالذيالمقياستطورالمرحلةهذهوفي:ع!رةالسادسةالمرحلة

ليس!ماالقراَنيةالقراءةفىيدخلأنأجلمنوذلك،غيرهامنالصحيحة

وا،مستفيضاًأومتوإتراًليسمماأوالروايةضعيفأومسسدغيرهومماممها

السندصحة:هوالمقياسهذاوشروصاالسبعةعنواحدراوبهأنفردمما

العثماني.المصحفرسموموافقةالعربيًةوموافقة
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منهاوا!ستشراقالنحووموقفالقرآنيـةالـقراءات-26-

الفصحى:اللغةنشوء

العامةاللهجةمنالعربيةئغتنافيهتحولتالذكماالزمننحددآننستطيعلا

والتصاريفالإعراببحركاتناضجةاضهائيابشكلهاالفصحىااللغةإشى

والتعريفوالنفيلاستثناءإوأدواتالعطفأحرفومتضنة،قاتلاشتاقااو

لفظ!ة-امخاذاتفأ!!.ممالما5،فالمى!ْءالممنهلماشمه4التنك!"
حما-سص!3.!َس!هـ!ا-!!!-

فياللغةهذهمرتوقد،والغثِنوالظاءوالضاءوالخاءالثاءأحرثمث!!تيةوصو

أعجميةلغاتمنمفهـداتعليهاودخلتوتطورتفنمتطويلةزمنيةمرأحل

منمشتتمةبأبجديةوكتبتمنقوسةمفرداتمنهاوجدتوقد،منهافآصبحت

والاَرامييرْواللحيأنيينوالصفويينالثمودييننقوشمثلالجنوبيالمسندأبجدية

ومع،هليابالعـصرأنصـوصصتتخـتمفلثم!إلنق!محذهامحرو،هـأصنفيين

علىعثرواالعلماءبعضلكن،الفصحىاللغةظهورفيهبدأالذيمماا!قتاغموض

ثهـا،دسال!القرنإ)تيتدوإلميلاديالثالثالقرننهايةإلىتاهـيخـهايعودشنقو

النقاطإلىتفتقرأنهاوخاصة،والوضوحالإدلةستالكثيرينقصهااسنقوشراحذهإت

اللغوية،الخصائصمنذلكوغيرالعلةوحروفوالإعراب!اتالحرآشكالو

تتعلقولاوالدنيويةالذاتيةالآمورتتناولشخصيـةبآمورتتعلقنقوشلأنها

الأدبية.بالشؤون

علىالعثورتمأنهالجاهليالعصركتابهفيضيفشوقيالدكتورذكروقد

الدروز(جب!شرقي-)النجارةفهـبالقي!سامريَءقبرعلر!!وجود(انحجارةإا.--

العربيللخطمقدمةيعدالذيالنبطيبالخطومكتوبم(328)بسنةمؤرخهوو

تعنيوالتيالارأميةفي()بتركلمةكاتبهأستخدموقد،الفصح!للغةوبداية

حيثمنمفرداتهبجميعأصيلةعربيةالنقشهذاوكلمات،العربيةفي()ابن

)تجنثالنقشفزافىالقيسامرؤلقبوقذ()ألانعريف!داةوقلأف!واالأسماءا

.(()1اررهـبا

فتحـي،السبعةالأحـرفبـعدها،ومـا117صرضيفشوقـي،الجاهليالعصر)1(

بعدهاماوص!167خحـاسي
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-27-منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرآنيـةالـقراءات

الأحداثمشاعرههوحّدتقدالعربأنالنقشهذأخلالمنويفهم

إلرومأنحيثوالرومالفرسدولةمثلبهمتحدقحسانتوالأخطاهـالتيبوالخصوا

وفرضواوسلعتدمرمنكلفيالأنباطدولةعلىقضواالغربيالشمالفي

علىسيادتهمفرضواأغرساأنكما،لهمالمجاورةالعربيةالقبائلعلىسيطرتهم

الراييمألقرنفيعميهاوأستولوااليمنجموافشالأحبإو!ق،وإنحراتأحيرة

525عامإليهاعادواولكنهم،منهاخرجواثمعاماًعشرينفيهاوباقواالميلادي

الثانية.للمرةعليهاواستولواميلادي

وتغزوهدينهمتهددأخذتوالمجوسيةوالنصرانيةإليهوديةالدياناتأنوكما

وموافقتهم،سياستهملتوحيدحافزاًالعر!لدىجعلتالأحداثهذهوكل

!عبتهمحودويتجمعونحولهايلتفونالشمالفيإمارأتلهميكونونوبدآو!

لنهموقد!واالأحباشمفآومهفي!نا!شناحسرفىاتمكةفيأصنامهمرحوا!

نزلواالثموديينأنكما،مكةإلىاشجاريةإالاقوافلتحولتثم،والمساعدةالعون

أخذت،كلهلذلكتبعاًو،الهذلي!تمنا!)طإلىاجاؤواللحياني!تالطائفإلى

ذايكعلىي!قكماةينموأيصأاخصهموبدأةوتنموتت!صنا(سربيةأسشختسيةا

وذلك(والسريانيةواليونانية)العربيةلغاتبثلاثم125سنةالمكتوبالنقش

أسماءالنقشويتضمن،الفراتونهرقنسرينبينالواقعةزبد()خربةفيالنقش

)نبوه(معبدبابعلىالموجودالنقشرومثله،المكانذلكفيكنيسةبنواأشخاص

هوودمش!(جنوبالذروزجبلألغربيالشممالفي-اصلحا)حرَّأنمنطقةفي

سـرحبـي!!)أنا:نصهغع!صنومنعربيةكل!اتهوجنحيعمه!8عـا!!زر!

بعدلآ(6نم)سنةزألمعبد،ألمرطولذأبنيتتطالم11طلموأا!بن11بر(11شرحبيك11

وقد،لخيبرغسادْأمراءأحدغزوإنىيشيروهو()بعامبهمخيبر()خرابمفسد

وحذف،المنصرفةأعلامهمكتابةفيالنبطلقواعدوفقأ)وإو(ظالمبكلمةألحقت

السياسيةالأقلامفيالمألوفةالصورةنفسوهي()عامكلمةمنالعلةحرف

.(1)لأولىا

خماسيفتحـي،السبعةالأحرف،118-911صرضيفشوقياالجاهليالعصر)1(
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منهاوالاستشراقالنحوموقف9القرآنيـةالـقراءات-28-

النموهذاأكتملأنإلىا!ربيةأالقبائللدىالعربيوالخطاللغةواستىهـنمو

تدلكمااضهائيإبشكلهاالفصحىونضجت،الميلاديا(سسادسأعرناأوائلكأ

نتيجةبعضهاإلىالقبائللهجاتوتقاشبت،اجاهليالشعرنصوصذلكعلى

فيهاينفمونالشعراءشرعالتيالفصحىاللغةلهمفتكونتلبعضهمتقاربهم

الشماققـبائاتبيم-اانمصحيهدهوإنتشمِتبمان؟يتخاطبو،-!صائدهمشع!.هم

ذلكفيبماالتعريبحركـةقبائلهبمختلفالجنوبفيتنشأوأخذت،والجنوب

سائدةباتيتبالجنولغةأنمنالرغمعلىالجنوبقصنتالتيالشماليةالقبائك

.ظفار)1(وفيإليممتصي

،ونسانجد!اسيحىتاأقاصي؟حنحيرأسماتإماالعلأء-%عم!هـوأبىقو!ويذسنا

لسانأفيخاالذفيهوالداخليينأليمنيينلسانأنعلىعربيتنا()2(منعربيته

لناوفيبالمع!+لمحييأخذونبدأواأنفسيمااليمنيينءنبات،،ليينال!ضبالع!ص

3سنةالحبشيأبرهةكتبهاالتيالوثياقةذلكعلى 4 rسدميمقيأمرعندماميلادية

مجلةفي(4)رقمالمجندمنلأولاالجرءفيالموجـودةالوثيقةوكحي،مـأرب

الأسماءفيمتقاربةعباراتفيهاتوجدا!ثيقةاوهذه)3(ال!!اقيالعلميالمجمع

لخصائصتماماًالمشابهةالخصائصرمنمجموعطولهاالشماليةاللغةمنالأفعالو

بية.الصاللغة

تماماًوأكتملتنضجتقدالفصحىاللغةأننجدأنجاهليالعصرفيوآما

عأمةساتدةلغةوأصبحت،ألجنوبدغةعلىوطعتالجنوبفيأنتشرتو

العربية.الجزيرةلمناطؤ(وشاملة

0،17ا-آ8ص

1()

)2(

.17صخماسيفتحـي!السبـعةالا"حر!

خـماسيفـتـحـي،السبعةالأحرف،.12صضيصشـوقـي،الحـاهليئالعصر

.17صر

.17.صخماسيفتحـي،ألسبعةالا!حرف3()
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منهاالاستشراق9النحوموقف9القزانيـةالـقراءات

:أحرفسبعهعلىالقراَننزول

1-Y-

النبيئعلىنزلالقرآنأن(القرآنمشكك)تأويلكتابهفيقتيبة31تذكرلقد

أما)2(قريشبلهجةنزلوقدا(،سنتماوعشرينثلاثفيمتفرقةنجوماًص!سحمد

القبائلبعضوتمتاز،بهاالخاصةلهجتهاقبيلةلكلفكانالأخرقالعربيةاتحبائلا1ا

تميملمحبيلهتمتازكالتفمثلأألآَخر،بعصهأعنبالثَلامدهجتهافيميَنهَحيةت

قيسوقبيلة،بألكسكسةهوازنوقـبيلة،بالكشكشةربيعةوقبيلة،بالعنعنة

بالعجعجة،قضاعةوقبيلةبالتلتلةبهراءوقبيلة،بالعجرفيةضبّةوقبيلةبالتضجع

منوكانبالشنشنة)3(،اليمنوقبائلبالاستنطاء!!وقبيلةأزدوقبيلةسعدقبيلة

أنرلصحولعهدفىاكقرأو،لأحرتااتاقبيلةبلهجةالاترآنقبيلةأيةتاترأأناسصعب

علىجم!فأقرهمالرسولإلىرجعواثمبينهمفيماواختلفوامختلفةقراءات!كل

.(1)4(أحوفسبعةعلىالقرآن"نزل:أطقا.أنهص!إِإليهونسبو!القرإءاتنلث

)1(

)2(

3()

)4(

دار2،طصقرأحمدالسيدتحقيق232،صر،قتيبةلابنالقرانمشكلتآويل

لقاهرةا؟لتراثا

17ص.بمصرالمعارفدار،ضيفشوقيالدكتورتحـقيقمجـاهد،لأبـيالسبعة

!عربمادة،القاهرة،ينأخا؟هارونعبدالسلا!تحقيؤاهري،للأ!.التـهذيب

وصاحبيه،ناصفالنجديعليئتحقيقجني،لابنالمحتسبكتاب،367ص2،ج

تاريخ9-115ص،القـاهرة،للقـسطلانـيالبـاريفـتـح343،ص\،جالقـاهرة

حازم،آنيـةالقرالقراءات923،ص،القاهرة،شاهينعبـدالصبـورد،القرأن

3!-13.لم."ااص7اسجـف.إاخضا-.إشطبعة.الحقيسلينىان

81،صر،اجابمصـرالمعـارفدار،هاروتلسلامعبدا،تحـقـيؤثعلبلسرمجـا

المصرية،الكتبدار،بيروت،النجـارعليمحـمدتحقيق!جنيلإبنالخصائصر

12.ص،الحليسليمان،القرآنيةالقراءات11،ص2،ج

ص\،جبمصر،المعارفدار،شاكرمحمدمحمودتحقيق،للطبريالبيانجـامـع

بعدها.وما21

http://kotob.has.it



منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرآنيـةالـقرا،ات-32-

قبلمنالاختلافولكنأحدواحدعندمننزلالقرآنأنبعضهموقالى

المقصودليسأنهإلىالسبعةالأحرفاحديثارووالذلِنأولئكا!وقا)1(طالرواة

والتيسير،السعةهوالمقصودبل،ينقمرلاأويزيدلابحيثالعددحقيقةبالسبعة

لفظيطلقونفالعرب،العربلغاتمنهوبماقراءتهفيعليهمحرجلاوأنه

-.للا1101،*111*ت4؟.ااسلااءتر1011(11

ننيسس4زير-4نجحيت،خ!-صَي!يخري!ؤ!ءؤ%فىاسبخمىش،صمبتيئسسبعَا

أحضرة)2(ايريدهـن

زالتثمضرورةمعينوقتفيكانت،السبعةالأحرفأنآخرونوقال

القرآنبهيقرأونماوعاد،السبعةالأحرفهذهحكممعهاوزال،الض!!ورةتلك

.إ/3،!احدؤحرثعتى

سبعةعنىالقرآنفيفيوحههـلوردتانتيإلأحاديـفأبعضريليفيمااذ!و

!نها:حرفأ

)1(

)3(

)3(

الكتبدارهـ(،)932الكفينيجـعـفـرأبـياسحقبنيعقـوب،الكافـبآصـول

المستشرقينبيناَنيةالقرالقراءات063،صر2،جهـ،1288.طهران،الإسلاميـة

13.ص،إئحم!إنسليطأحازف،والن!اة

تحقيقكـشي،الزرعبـداللهبنمحـمدالدينبدر،أنالقراعلوفـيالبـرهان

5791،،القاهرة،الحلبيالبابـيئعيسىمطبعة\،!إهيم!ابر،الفضلابومحمد

هـا833االجزريبرمحمدبنمحمد،العشرالقراءاتفـيالنشر2120ص\،ج

المستشرقينبـيزالقرانيةالقراءات!2،صر11ج،بيروت،العلميةالكتبدار

41صالحلَي،سليمانحـاز*أد،والنحـاة

هـ،671،القرطبيالأَنصاريأحمدبنمحمدعبداللهأبو،القرانلآحكامالجامـع

43.صر\،ج4291*االقاهرد،.الكتبدار
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-33-منهاوالاستشراقالنحوومومفالقرآنيـةالـقراءات

أنهعنهمااللهرضيعباسابنعنصحيحيهمافيومسله!البخأريروى

أزلفلم،فراجعتهحرفعلىجبريل"أقرأني:صبَئاللهرسوأصاقال:قال

.")1(أحرفسبعةإلىانتهىحتىويزيدنيأستزيده

بلهشامسمعت:قالعنهاللهرضيالخطابب!عمرأنالبخاريوروى

هوفإذالاتراءتهجم!فاستمعتانلهرسوذحياةفيانفرقانسورةيقرأحكَـم

فيأساوره)2(فكدت!فياللهرسوليقرئنيهالمكثيرةحروفعلىياقراها

هذهأقرأكمنفقلت،بردائه3(لَبَبْتُاثمسقمحتىفانتظرته،الصـلاة

كذبت،:لهفقلتءلمجه،اللهرسولأقرأنيها:قالتقرأ؟سمعتكالتيالسورة

نطتقتقتؤهـأهأتسمعتكالقيأ!سورفىأهذفىأقر!نيئلجي!إاللهإتسوتإ-فوالذ4

يقرأهذاسمعتإني:اللهرسوليا:فقلت!اِدنإ،اللهرسولإلىأقوده

اتفقا:الفرة!اتسزرةأقرا!نيوأنت،تفرئنيهالمحرو"تعدىالفرقالىبسوقة

سمعتهالتيالقراءةعليهفقرأ،هشاميااقرأ،عمرياأرسله:!الد!اللهرسول

يااقرأ،!هاللهرسولقالثم،أنزلتهكذا!لمج!اللإ:اللهرسولقاليقراها

أنزلت:كذلك:!اللهرسولفقال،أقرآنيالتيالقراءةفقرأت،عمر

."منهتيسرمافاقرأواأحرفسبعةعلىأنزلالقرآنهذا"إن

رجلفدخك،المسجدفيكنت:قالطكعببنأبيئعنبسندهمسلموروى

صا-جه،قراءةسوىقراءةفقرأ،آخردخلثم،عليهأنكرتهاقراءةفقرأيصلي

قراءةقرأهذأإنفقدت!:،النهرسولعلىجمعاًدخلناالصلاةقضياشلما

!لمجكل،اللهرسولفأمرهما،صاحبهقراءةسوىفقرأآخرودخل،عليهآنكرتها

،أحرفسبعةعلىالقرآنأنزلباب،القرآنفضائلكتابالبخـاري،صحـيحآ،آ

.أحرفلشعةعلىالقرآنائزلباباالمسافرينصلاةكتاب،مسلمصحـيـح

أقاتلهوأواثبهأيالصلاةفيهأساور)2(

(.اللام)بفتحمنييفلتلئلالنَتـهعندرداءهعليـهجمعتأيالَيَبْتُة)3(
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منهافىالاستشراقالنحووموقفالقرآتيـةالـفرا،ات34--

فيكنتإذولاالتكذيبمننفسيفيفسقط،شأنهما!إالنبيفحسن،فقرأ

عرقاً،ففضتصدريفيضربغشينيقدماص!اللهرسولهـأىشلما،الجاهلية

علىالقرآنأقرأأنإليأرسل:أبيئيا:ليفقال،فرقاًوجلعزاللهإلىآنظركأنما

،أحرفسبعةعلىأقرأهالثالثةإليفردأمتيعلىهونأنإليهفرددت،حرف

أغفرأنلهبم،متىالأاعْعْرألمهبم:لقنت،نني!تسطلةمسطرذرت!ردةبسونث

.(ا!ولإبرإهيمحتىكلهمالخلقإلىيرغبليومالثالثةوأخرت،لآمتي

لبنيأضاةعندكان!كلالنبيأنكعببنأبيعنبسندهأيضاًمسلموروى

القرآنأمتكتقرأأنيأمركاللهإن:فقال،السلامعليهجبريل"فأتاه:قالغفار)2"

أتاهثم.ذلكتطي!لاأمتيوأن،ومغفرتهمعافاتهاللهأسأل:فقال،حرثعلى

اللهأسألى:فقالى،حرفينعدىالقرآنأمتثتقرأآنيأمركاللهأن:لىفف،نيةالظ

تأ-أعرثاسه1اإت:فضالةاشةاكاجاءهثم،انثذتطيقلاأستيإتفىخغافرتهخعاثاتض

أمتيوأن،ومغفرتهمعافاتهاللهأسأل:فقال،أحرفثلاثةعلىالقراَنأمتكتقرآ

علىالقراَكأمقلثتقرأأكيأمرداللهإذفاتمالْ،انرإبعهجا?ثم!لكتطيقالا

.إإ)3(أصصابواكليهشقرأواحرففأيّما،أحرفسبعش

جبريلمحيئاللهرسوللاقيئ:قالأيضاكعبىبئأبيعنالترمذقيوروى

الكبيرةوالعجوزالفانىالشيخفيهم،أميينأمةإلىبعثتإنيجبري!تيا:فقال

.")4"أحرفسبعةعلىالقرأنفل!يقرأوا"فمرهم:قال،والغلام

)1(

!2(

(3)

)4(

سبـعةعلىآنزلالقرآنآنبيانباب،المسافرينصلاةالكتاب،مسلمصحـيح

الحلبي.طبعة،61؟-362صر2،ج،أحرف

إدسينسبالمنورةبالمدينةموضعفب!كاقكـالعد-الماءمستنقعالآضاة

عندهنزلوالآنهمغفاربني

سبـعةعلىنزلالقرآنأنبيـانباب،المسافرينصلاةكتـاب،مسلمصحيح

.أحرف

اصاج،فالمعارردااالطبريتفسير،الكتابفاتحـةفيياب،مذيلتراسش

الميمنية.طبعة،132ص13جأحمد،1الإمامسمد25،
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35--منهاالاستشراق9النحوموقف9القرانيـةالـقراءات

عمروعنالعاصربنعمرومولىقي!رأبيئعنبسندهأحمدالإمامأخرجو

صيئ،للنبيذلكفذكر،وكذاكذاهيإكأا:عمرواسهفاتاكألصهـاَنمنآيةشرأرجا،!

.تماروا)1(فلاأصبعمقرأشذلكفأيَأحرفسبعةعلىأنزأطالقرآذهذاإن:شئتال

ا(طهرسولأني"أقر:قالمسعودابنعنبسندهماحبانإبنوالحاكـموروى

يمرأهاهوذانياقرأهانرجلفملتالمسجد%نىفهـحت،حماقمنسورهنجنت!إ

!لمج!الن!اللهرسواطإلىفانطلقنا،ح!اللهرسولأنيهاأض:فقالى،أقرأهاماوفاًحر

عليإلىأسرثم"إلاختلافقبلكممنأهلك"إنما:وقال،وجههفتغيرصأخبرناه

قال.علمكمامنكمرجككليقرأأنيأمركم!الدإاللهكأسولإن:عليفقال،ضسيتاً

(ح!بد)صتيترأحىإ*فاًوينَرأسجاؤكاانمنئنات

رسولإلى!جلجـاء:قـالأ!قهابنزيدعنالطبهـاني5الطبربوروول!

بنأبيوأقرأنيهاثابتبنزيدأنيهاأقرسورخمسعودابنأقرأني:فقالا!!انله

إلتئوعليص!الله!سولفسكتآخذ؟أيه!افبقراءة،قهـاءتههافاختلفتكعب

بخميل.حسمتكإنه،عَنمءلطسنكمتإنتكلنيثرآ:اعيأ!شثا!جنبه

))إن:!ىاللهرسولقال:قالأنههريرةأبيعنالطبريجريرابنوأخر!

ذكرتختموالاولكن،حرجولافاقرأوا،أحرفسبعةعلىأنزلآنالقرهذا

."برحمةعذابذكرولابعذابرحمة

ءكأكـبيرج!حعقأ-خرفعةلصءطىالكريمالقرآذنزوا-حدثحـماكبهـوقدو

وأبوبكروأبوهريرةوأبوعبأسوابنمسعودوابنوعتمأنعمرمنهمانصحابة

أرقمإب!وزيدكعبت3وأبيالأنصاهـيطلحةوأبوالخـدريَسعيدوآبوجـثم

سلمةأبيبنوعمروعوفبنوعبدالرحمنصردبنوسلمانجندببنوسمرة

أيوبوأموحذيفةوأنس،حكيمبنوهشام،جبلبنومعاذ،العاصبنوعمرو

)1(

)2(

04.ص12،جأحمد،الإماممسند

244.ص2223،صج،الحاكممستدرك
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منهاوالاستشراقيالنحووموقفالقرآنيـةالـقراعأت-36-

روواجميعهمصحابيأوعشرودْواحـدهموهؤلاءالآنصاريأيوبأبيإمرأة

.وناتلوها)1(يخثإإلآحا

فْأسلعةعداَ../القهاهنةهعف ء!ر---.--.كا---ح!-

الأنبسِاءخاتمعلىنزلالذيالمعجزاللهكا،مهوالقرآنأنسابقاًذكرنالقد

والمختومالفاتحةبسورةوالمبدوءالسلامعليهجبري!سيدنابواسطةص!ءحهـمد

.الناسبسورة

السجعننهظيطلتهزدتإنعربوأتْتالمحز؟اسحدديخـربان!بعةاطقحو!اأ-صنا3

يستعملمعينوقتفيكانا!ددأوأن،3الكثرتجعنىوالسبعمائةال!جعينو

السبعة،لأحاهـفاهذهحثممعهازالىاالض!هـولرةتلتزاص!قد؟،ورةسلضر

واحد.حرفعلىنهيقر!آوعادوا5

وشافيرهطرفشي-سل!سوالحرف،كثير!ص!اتعلىأيتصلقوتثفالحبؤأت

ومسيل،العظيمةأوالمهزولةأوالفامرغوالًناشة،المحددأعلاهالجباوم!،حدهو

الكريم:إلقرآنفيوردوقدفع!ت)2(ولاباسمليسم!لمعنىجاءماالنحاةعندو،إلماء

الواحدالوجههناباطرفوالمقصود!)3(حرفعلىاللهيعبدمنالناسنخلاومن

الطمأنينة.وعدمالثمكأوالضراءعلىلاالسراءعلىتعالىاللهيعبدأنوهو

وليسم!،العربلغاتمزلغاتسبعيعنيأحرفسبعـةعلر!الشرآنورنزو

وأعشرةأوسبعةعلىجاءوإنأوجهسبعةأ!احداالحرففينيكوأنالماتصود

المعرفة،دار.خماسـيالطيببنفتحـي.بالقرآنوارتباطهاالسبعةلأحرفا(1)

82.صر

.حرفمادةاالمحيطالقاموس)2(

11آية،الحـجسورة)3(
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-rv-منهاالاستشراق9النحووموقفالقرانيـة:فـقراءات

علىيدلوهذا،الكريمالقرآنفيمتفرقةالسبعاللغاتهذهأنمعناهولكن،ت!

تُعْنيهاالتيمعانيهأحدبهيقصدالذبَاللفظيالمشتركقبيلمنالحرفنئظ-

بهقالالذيَبالمعنىوليسالوجهأنههنابالمقاموالمقصود،المقاموتناسبتهـاقيت

المحيط.القاموسحبت

تفيد"أحرفسبعةعلىالقرآن))آنزل!كلقولهفي()علىبكلمةالمقصودوآمأ

سبعةعلىيقرأهلكيالقارئعلىفيهموسعاًأنزلالقرآنأنأيوالتيسيرتشعة

الشرطهذاعلىأنزلالقرآنأنالحديثبهذاعنىقد!كلالرسوأساكأنأي،جهة

ولو،أوجهسبعةعلىتقرأالقراَنفيكلمةكلأنالمقصودوليس،التوسعةخدهةِ

كلمةبح!ثأجَما"أحرفسبعةأنزلىامقرآنهذا"إنقا!جمهالنهل!!انذدكض!ناث

لابحـيث،التـوسعةوهذهأششـرط!اعلىشأأنهأ!بعنىاممف4،(خمى

اللفظأداءفيوالتنوعالتعددذلككثرمهماأوجهسبعةإلاختلافوجوهوزب

حد.:

بحسبيكون!لمجصالرسولأحاديثفيوردالذيالحرفمنالمقصودالمعنىو

للحديثالخاصالمعنىويبقى،للحديثالعامالمعنىوبحسبالقوأ!منسعهت

الصحابةفهمهاوقد!اللإ،اللهرسولعناهاالتيوماهيتهالحرفحقيقةعلىقناًت

وئمتفسيرهكي!يختمانواوشموعرفوهمتاهناستوعبو!،ألوإقعفيخليههي!اكحى

عن!خم.شيهاإض!-اأيَيجدفىا

وارتباطها،السبعةالأحرفكتابهفيخماسيالطيببنفتحيأوردوقد

بحديثقتهاسرومدىإنعربيةالل!تمقدماتحونطتفصيا،!وردطعضراَت-

الكثيرةالأدلةأوردثم،أحرفسبعةعلىبالاقراءةفيهيأمرالذيحئ!اللَ!ا(طهت-سو

حقيقةعنوتعبرالموضوعبهذاتتعلقالتيالإجاباتصحةعلىتبر!ت!

بأنالقولإلىذهبوالذي،محدثةالقراءاتهذهلأن،السبـحالقراءأتعوجهب
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منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرآنيـةالـقراءأت-38-

توفيقيأمرعلىالقراءاتمفهومأسقطفاقد،أسسبعةالأحرفاهيالسبعاغرإءاتا

.)1(بالأحرفيتعلق

وأزيادةدونشـعةكـونهاحولرأيهفيخماسيفـتحيالسيـدويمضي

دون()سبعةالمذكو!العددبلفظيرتبصالذيهواطالسؤاهذاأنبقوله،نقصان

العددمن!!ثراخْصوصوجهعلىحرتبتتعمقنةاف!قمعهومتاش!!

علىيتوقففإنمامجازاًأوحقيقةإماالعددتفسيروأن،الأحاديثسيالمذكور

البرهنةدونوحقيقتهالعددتفسيرفيبالمجازالقوأطهـان،للخوفاخقياقيالمعنى

التيالعربيةأطهجاتاهو()سبعةبالعددالمقصودأنو،بهالإقتناعيصعبعليه

انثقكْ!بأنيمنحتع!بهاوجنونجبةالعمأخص-يرةأ-ش!طفيبوقـحَذأئىسائدة!انت

قريش.لهجةذلكفيبما،المناطق

،الناسعدىوألتخفيفالتيسيرهوأحاديثهمن!صأدرسولىهدفحَانوقذ

قراءةوإن،اللهإلىوالدعوةالقبائكتوحيدفيئالإسلاميةاتجماايخدلأنهذلك

تأيمكـنلاالأحرفهسذهوأت،نفوسح!م(فـيخاهر%ثيهولهبلهجاتهاقبجلة؟،!

يمكنفإنه،وعليه.لهجاتها)2(أصلأيالعربيةاللغةأصوأ!حقيقتهافيئتتعدىَ

علىاجتمعتالتيالعربلغاتلأصولوبياننقلهيالسبعالقراءاتبأنالقول

أما،السبعةتتجاوزالتيالكثيرةاللهجاتتمثلالتيالقبائلكثرةمعالتحديهذا

فمعنى،انشاذةانقراءاتبعضهامثّلتالتيالأخرىالنهجاتبأصوليتعلقلمحيمأ

أيديناب!التيالسبعادقراءاتأما،اللهجاتبهذهالمتعَدميرقدةيعنيزشذوذ(

عربيةأصوألاسبعةإلىعددهافيترجعالتيالقبائلكثرهَحيثمنقويةفهي

تكعفرلاشندئرلاجعلهاأعيثهاهـصانظتهمهـان،بهاوافئإءدإلختدما(ئهاثكأكاض

منأوسعالأحرفلأطالأحرفهيالسبعالقراءاتأدنعلىدليلوهذا،ضشذولا

دار،018صر،خماسيالطيببنفتحي،بالقرأنوارتبـاطهاالسبـعةالاَحرف()1

؟المعا!ف

181صر،إلسابقالمصدر)2(
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--منهاوالاستشراقالنعوومومصالقرآنيـةالـقراءات

منبأكثرقالمنومنهم،قرإءاتعـرةدورهذلكعلىوالدليلبكثيرالقراءات

وأهميتهمقبائلهاوقوةالسبعالعريةأصولهاحيثصتالعربيةشاللهجات.ذلك

وهيإليناوتصلتدونالسبعالقرأءاتهذهجعل،العربيـةالجزيرةأوساطشي

يدافعمنلضعفشاذةفتبقىالأخرىالقرهـاءاتوأما،معروفهوكـمامشهورة

.أذأنتملإدأبفيصنفتنذنكو،الأدتشا!صَعبفةلمحت!مياستعمانيانملة،عنها

الأحرفوتتهسيملهجاتهافيالعربيةالقباثلإختلافنجملأنيمكننا،وعليه

الألسنةإختلاففييتمثلالأول،اثننِنقسـمينإلىاللهـجاتهذهحـب

مثل،الأحرفومخارجاللغةمخارجوقواعدوالقراءةالأداءفيوطريقتها

لهجاتللمصادهـ!بالصهـفية!الطالأوبعـضواختلاِفالكسكسـةوالكشكشـة

بابفيوتعددهأالمسمياتعنالتعبيربيانيشملفإنهالثانيوأما،القبائلبعض

معنىوذاتمعشِةقبيدةعندمحددمعنيدطواحدةكلمةدوجاِمثاالأضداد

تماماً.ومناقضمضادمعنىلهاوربماأخرىقبيلةلدىمخ!لفأومعاكس

كلأصبحتوقد،الفصحىيشقىلغةفيتمثلالكريمالقراَنأننجدإنناثم!ي

الوجهحيثم!تلاالأولالوجهصامنأحرفسبعةعلىالقرآنتقرأالقباتل

فيتتمثلالسبعةالأحرفمنيتجزألاجزءهيإذأوالقراءات،ذكرناالذيالحاني

العـشمرأوالسبعاغراءاتاأنعلىواضحدليكوهذا،للأ!هـفالأولالوجـه

.)1(السبعةالأحرفهيليست

يلي:كماهص-؟جهأوسبعةهيالسبعةفالأصبأنلالقويمكنف،أتقدمماو!

تعالى:قولهنحووجمعاًإفرأداًالأسماءإختلاف:الأولالوجه10

،لإفرادبالأمالْتهموقرئ"!هَو)راعونوعهدهملأماناتهمهموالذ-يئهالو

المصحف.رسميوافقانالوجهانوهذان

182صاالسابقالمصدر()1

81.آيةالمؤصونسورة)2(
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منهاوا!ستشرافطالنحووموقفالفرآنيـةالـقرا،ات

)وبعدت:تعالىقوألهنحو،الأفعالتصريففيختلافلااالثان!:الوجه

)يعكفون:تعالىوقوله،الشقةعليهمباعدتوقريَءفلأ)إ(الشقةعليهم

لرسمموافقوذلك،وضمهاالكافبكسرقريءثو)2(لهمأصنامهمعلى

المصحف.

1(ز

114،"تحا؟.ا.ا!ة.أا*--ا-.الا!ال5-للا.110115.1:!11

------ف!ص.حما:--نهى-صصهصا-اجر-قى--صافىص"--:امؤت

اللامبفتحمثقالئتض!هو)3(حاسبينبناوكفىبهاأتيناخردلمنحبة

اللامبفتحقرث،4(لاالرحيمالعزيز!تنزيل:تعانىلهوقوً،وضمها

المصحف.لرسمموافقذلكوكل،وضمها

ضث!امتثحف!هـسبموإخقتأكْمح!طا،بادةإوألاالنق!م!لاضطا،*نتاالوابح:الوجه

بزيادةقرئتالآَنهار!)تاتحتهامنتجريجتاتلئهم)وآعذ:تعانىقوله

.(أ!تبحذفقرئتلأنهأ!اتحتهاتجرقيو،)منبم

نحوالمصحفلرسمموافقةتكنولمالنسخأستيدفتانتيالقراءةوأما

يأ،(غصباً!!صالحةسفينةكليآخذملكاوراءوكان!ثالو:تعالىقوله

وكقوله،عباسابنالنحوهذاعلىقرأهاكما()صالحةالصنةبإضافة

ابنقرأهاكـصوذلكيديهما(أ!منبدلاُ!)7(يمانهماأقطعوافأ!الة:تعالى

.مسعود

85-9-186،صخماسيا!يبإبننمتحـي.لقرانتاصغاتوإرلسبعةةحـرت/ةإ

3991فلمعارادار

24يةا،لتولةا(3)

138يـةأ،فالآع!!ا

؟7يةأ،ءلملآنبحاا

الاَيـةد،يـاس!.(,=

001يـةا،لنوبةا)6(

97آية،الكهف)7(
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-\،غ-منهاستشراق3واالنحورموقفالقرآنيـهالـقراءات

)فيقتلون:تعالىكقوله،والتأخيرالتقديماختلاف:الخامسالوجه50

ءوقري،الثانيفيوالمافعوللأولافيالفاعلببناءوذا!(م!و)1وياقتلون

المصحفرسمخالفالذقيوأما،المصحفرسموافقماوهذا،بالعكس

وهي!)2(بالموتالحقسكرة!وجاءت:تعاشىقولهنحوالنسخواستهدفه

تعأنص.لهقوومث!،شاذهأءةقروه!أنمصحفسمل!أفمةملإنس!تاءةقىِ

منسوخة.قراءةوهيوالنصر!ه)3(النهفتحجاءإذا!اله

المصحف،رسمماوافقوهو،الإبدالفيالإختلافوهوالساسس:الوجه60

ومنه.)فتثتتوا(ءوقري4(،فتبينوا!بنبأفاسقجاءكم!إذ!:تعالىكقوله

فا!خكيم!إلجمغثيوهصخالالص!،!نو!قَياذأط.افا4!4ص!نسختتإَب

بر.6!زالمنفوشكالصوفالجبالتكون)يوم:تعالىوقواله!ك!)د(اللهذكرإلى

اللفضمعنىفيوالتضادينالفسببفي،ختلافوهوا:السابعانوجه70

.لهجاتيا)7(واختلافوأخرىقبيلةبينالوإحد

بهأمرالذيالنحوعدىانمصحفبكَتابةعثمانالخفيمـةأمروعندمـا

حتىوذلك،طبعتهعدالإحراقهاالمصاحفجميعبجمعكذلكأمرالرسول!و،

مخالفته.وعدماتباعهعدىالناسيحمك

)1(

لم3ز

)3(

38.يةآ،ةئدلماا

111.%صة.ف!زنجةإ

91آيةق،

ية6آ،تالحجرا(4)

ايـة،الجمعة)؟(

.عاية،القارعة)6(

بعدها.وما185ص،خماسيفتحـي،بالقرآنوارتباطهاالسبعةالأحرف)7(
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منهاوالاستشراقالنعووموقفالقرآنيـةالفرا،ات-42-

فيخطأووافـقت،العربيةفيئوجهاًوافقتقراءةكلفـإنهذامعنىو

جميعتكونوبذلك،صحيحةقراءةفهيروايتهاوصحتسندهاصحوالمصحف

التيالسبعةالأحرفوهي،السبعةالأوجهعلىاستملتقدالعثمانيةالمصاحف

ترجعالتيإلعربية،السبعةالأوجهعلىاشتملتلمحداللغاتلجميعشاملةكانت

انصحابةباِحملاانمتعددةاءاتانقمممنَن!اإنتأِلأانتعهبِستـوإذنهاأصاِلمح!

عثمانا.الخلينمةعهدفـي

العثماني،المصحففيموجودةحرفايئجميعأنإلىهذامنونخلص

بكرأبوكتبهاالتيالصحفمنالعثمانيةالمصاحفنقلعلىأجمعواالصحابةوأن

ألفتهيءصجـصعةعليههححعت!ذلك"،*الك-سوعاترأثعدىأ"جححعو؟

المسلمينوأئمةوالخلفالسلفصتالعلماءمنآخرجمهورذهببينما،اء!الف

السبعةلأحرفا!رسم!يحتمله!علىتشتماأنعثمانيةحفالمم!رْإصى

حتىتشتمللمالعثمانيةالمصاحفإنبقوله!كذلكالصبرياخالفوقد6شاتط

السبعة.اخروفصتواحدحرفعلىولا

:أحرفسبعةعلىالقراننزولمنالحكمة

مامن!اأذكرالأهمحةدالغةفأصم!حةعلى-احااَنة11وطأ.ة حكم.حر.حرتمصهـي

يلي.

هذهورودمنالرغمعلىوالتحريفالتبديلصتوحفظهاللهكتابصيانة

.ثا(محثيرتالأوجض

نزلالتيالعربيةالأمةوبخأصةعليهاالقرإءةوتسهيلَلأمةاعلىالتخفيف

.اللهجاتمتعددةقبائلمنفيهابما،ألعربياالأميأالنبيعلىبلغتهاالز!َان
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-اع-منهاا!ستشراق9النحووموقصالمراليـهتالـقرا،1

ضيثرلسانوهو،بينهاواحدلسانعلىالجديدةالإسلاميةالأمةجمع

مايختارأحرفسبعةعلىالقرآننزلوقد.الكريمالقرآنبهنزذالذي

لأنوذلك،قريث!بلغةالقرآننزلقد"،العربيةالقبائللغاتم!تيشاء

الاقرسين.بلسانتمثلتجميعاًالعربلغات

نى:ت!ثقونهكيهأئقرأءتينتججموخمختنفينححمينبينأجمع

كلمةقرئتفقد!يطهرنحتىتقربوهنّولاالمحيضفيئالنساءطرفاعتزلوا

وجوبتفيدالتشديدفصيغة)الطاء(حرففيالتشديدوبالتخفيفيطهرن

المعنى.زيادةعلىتدلالمبنيدةزبلأنالحيض!تالنساءطهرفيالمبالغة

مرين:يفيدالقراءت!تومجموع،المبالغةهذهتفيدفلاالضخفيفقراءةأما

ق!:والثاني.حيضفينقفعحتىزوج!يقربهاا*الحائفر!كان:الأوق

بينالطهرمنإذنبدولابالاغتسالالطهرفيبالغتإذ!إلايقربهالازوجها

.اننسطءقربجوأزقيكليهص

بيانفيتعالىكقولهمختلفينحالينفيولكنشرعيينحكم!نعلىالدلالة

برؤوسكموامسحوا،المرإفقإلىوأيديكموجوهكم)فاغسلوا:الوضوء

بجرها.وقرئأرجلكملامبنصبفرئفقد،!و)1(الكعبينإلىوأرجلكم

الية:التالاستنتاجاتاإنىتقدممماونخدص

هيإنماشاذةأمعشرةأمسبعةأكانتأءسوبهانقرأالتيآنيةالقرالاتراءاتإن

بالعرضنسخماالسبعةالأحرفهذهمنأنو،السبعةالأحرفجزءمن

بالسنهرمضانشهرفيص!محمدسيدناعلىجبريلعرضهالذيالأخير

!لمج!إلل!.حياتهمنالأخيرة

.9ايةالمائدةسورة)1(
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منهاوالاستشرأ!النحو!موقفالقرآنيـةالـغراءات-44

بالتلقيمأخوذةتعا!عنداللهمنمنزلةاختا،شهاعلىكلهاالث!هـاءاتإن

بحفظهتَعًفَدَفاتد!وجلعزعنداللهستهوآنالفأنوطالما!فهـةالمثو

لههـاناالذكـرنزلنانحن!ال!إنا:وتعالىسـبحانهقـاتفـاتد،بهوالعناية

!ولحافظون

وأوجدالانزاعمتارالقراءا!احتلآفمنيجعلواأنللمسلميريجوزلا"

المختلفةالأوجههذهعلئنزولهلأن،بينهموشغبوتكذيبتشجَـكسبب

عليها.والإشفاقبهاوالرحمةالأمةعلىالتخفيفأجكمنكان

مكةفيوليصرالمنورةالمدينةفيكانالسبعةبالأحرفبالقراءةانترخيصرإن

رر-هـمة.أ

؟أ،تناقصْبىأ؟صضادإلـىف!أءتهافيئله!دي!"التص!اءإتشيلأختلاثاإن

وهو،بعضاًبعضهويافسرويبين،بعفثبعضهيصدقألقرآنإنبكتخاذل

وحروفها.قراءاتهبتعددإعجازهمفهومنثَرص!يتيدمجملهفي
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منهاو*ستشراقالنعووموقفالفرآنيـةالـقراءات

أ!الأ!ألفأ

-45-

؟

ك
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منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرآنيـةالـقراءأت-46-
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من!ستشرأ!وأهةأثنحووموقصاتقرأنمـه!أنـقرأءة

جاهليه:لهجات

علىظاهرةآثارهاوبقيتمعينةبلهجاتالعربيةالقبائلبعضتميزتلاقد

ينسبوهالمولكنهماللغويينبعضوسجلها،الهجريَالثانيالقرنحتىألسنتهم

نزلائتيالعامةالأدبيةاللغةهـيخالفإلىينبّهواأنهمهمكانبلأصحابهاإلئ

احـدد11أ-أ-،او+150111َ-11صص-اهـ"أ"ا-أ-ة،-ح11ا؟.ا"اا!أ.

هـ----آ-ي-.-!-،س---ضمَ-11ص--"تمص-ا!اصرا-بس!

حيثوالكسكسةالكشكشةذلكومن،ندرماإلابهاتنطقالتيالاقبائلأسماء

الوقففيسيناالمخاطبةكافتلحقربيعةبنيبعضوقيلوأسدتميمقبائلكانت

تلحقربيعةقبائلوبعض،وعليكمثررأيتكش:فيقولون،أحياناًالوصلوفي

كانتالتىالعنعنةأيضماذلكومق،معلحكصيو/التكى:/ا-شة.:1111انس!3ْ !ِ-ر-صـوسيمبس-!

بعضفيعيناًالهمزةيجعلونحيث،وأسدقيسبعضوتميمقبيلةبهاتلهج

أدلى،منبدلأأعدىوكلمة،نعشعدىامنبدلاًاستأدىكللمةشيلنهظونالكلمات

تلفظالقبائلبعضوكانت،()دعنيمنبدلاً()دأنيتلفظطيئبنيقبيلةإنوقيل

وهناندوعن13؟عنوأنّأنمنبدلأوقالوا،نونأاللامبإبداللعلمنبدلاًلَعَنَّ

يقالكما،عيناٌالحاءتبدلوالتيهذيللهجةفياتفهركانتالمَيالفحفحةأيضأ

حتى،منبدلأعتَّىفيقول،هذيللهجةمئلكـذلككـانتأنهاثقيفبنيعن

الإمالة،ومثلها،المضريةالشماليةالقبائكبعضفيتشيعاللهجاتهذهوكانت

الألف،تميلالقبائلىهذهكـانتحيثوأسدوقيسم!تميمقبائلتستعملهاكانتالخعب

كانواالأفرادفبعضالقبيلةأفرادجميعلدىسائدةتكنلمالإمالةاهذهإنوياتال

التفصيا!تبشيءالإمالةموضوعإلىيلر!خأو)2(،يميللاالاَخروالـبضطيلوذ

اَخر.بابفي

82.ص،سلاملابنالشعراء،فحولطبقات()1

المعرفة،داراخماسيالطيببنفتحي،بالقرآنوارتباطهاالسبـعةالأحـرف

.VN-\172ص!
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منهاهـالاستشراقالنحويموقفالقرآنيـةالـقراءات-48-

نوناًالعينتبدلالقحطانيةالقبائلوبعضالضريةالقبائلبعضبىكانتوقد

تبائلبعضبهاتلهجوكانتالاستنطاءيسمىماوهذا،أنطىشتلانظهاأعطىمثل

.)1(يثربفيوالأنصاروالأسدوقيسكحذيل

الفعلياءتكسروبهراءقضاعةمثلالقحطانيةالقبائيبعضكـأنتثم

-ا.+3،515*(او"حز4ا-ا-ااا+-4ا"أ"ا+-\.حَ-!ا.10،ا-ا031َ!اا(ص

ض-هـ--2--.!.َبم-هـ----َم-كأ!ما-س---ض-هـ:ة
العَامية.لهجتناشينحن

منبدلاًوتميمجربيعج30ْلوافيقو،جيماًالمشددةالياءتلفظ!ضاعةوكان!

الياءأبدلواقدتميمبنيإنوقيل،العجعجةجهالل!هأ-.و--ىوتمشيئريـحي

الممثعددةأجاءاأب-فوأقيمبني3تهحنفلةانجنيإتيمضصضأ-أأطوقا،جيهتَفىالمشدإ

.)3"كذلكجيمأ

ضميرفيألهاءكسروقوانوثمسموهماأل!يمنيةكلبقبيمة!إلىنسبو

وعنهممنهمةقولهبممثلةكسصولابياءم!وقةتكنلبموانحتىالغائبالجمع

ابدَالوَهيبالطمطمانيةاشتهرتطعبعشائروبعفم!حمي!ِقبيلةأنكما.وبشِهم

إلىينسبكما،والصيام،البرمنبدلاًأمصيام،أمبر:فيقولونميماًالمعريفلامَ

:فيقولونالكلماتبعضفيتاءًالسينتستبدلكـانتأنهاحميرقبائلبعفر

.)"(الكاسمنبدلاًوا(مماشر،الناسم!بدلأالنايض

وأومدهابهاوالجهرلمحاتالحرهمسفيتهملهبفيساكبعضويختدف

يقصرهابينما()كلابكلمةفيالألفلجدوناخجازيينإقفـمثاثص،قصرص

يقونونالتميميونبينما()ناداهالحجازيونوياقو!()كِلَبْفسقولونالتميميون

172ص،لسابقاالمصدر(1)

172ص،لسابقاالمصدر2()

مواقععدةفـيللسيوطـىالمزهر121-123،صرالشعراء،فحولطبقات)3(

173ص!بالقرأنواكأتباطهاالسبعةالآحرف)4(
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-1"4-ممهأأفشمشرأق9المحووموقفالقرآليـهالـمراءات

!ميسرةإلى)فنظرة:القرآنيةللاَيةالقراءةفي،ختلافانافهمهناومن،()نده

والضخاكمجاهدقرأهابينما،قري!ثرلغةوهيالظاءبكص!الجمهورفهـأهاشاقد

!واللهمن)ورضوان:إنكريمةالاَيةالحجازيونوقرأ.تميملغةوهيالظاءنبسكو

الجمهوروقرأ.الراءبضبمالتميميونقرآهابينماالحجازيينلغةوهيبكسىهـالراء

لغـةهـبواص!،فـاا-آ!ولىا؟اثاضثات6إ!فاخزاا*فضمال!:يمضاحصاللايضا

الآيةالجمهوروقرآ.أسدلغةوهيبالكسرلأ!هـجاقرأهابينما،أطجازي!ت

قرأهابينما،الحجازيينلغةوهىبكسرالغينمههغلظةفيكمليجدواو!اله:الكريمة

.)1(تميملغةوهيبالضمحيوةوأبوالسلمي

اللهجاتلاختلافنظراًوذلكالعربيةاللغةفيالمترادفةالألفاظكثرتوقد

لأئسنطإعلىإلمتداولةتالمترادظهذهائلغويونجمعوقد،أدقبائكاخمَلافو

أحا3م!ج!اًأضبحفىتكبيراًىاافأ!ربيإاهعجما!ادةافعَالثذاعم!وترت!

تشيرتئم،مع!تمعنىعلىوتدلىقبيلةتستعملهاواحدةكلمةنجدوقد.لئهجات

كأاهـأًثومعاكسمض!ا*ورياابكس!ايرصعنىذإتوتكوننيةققبيمهآعندائكممةاكحذه

معنىعلىتدلىأنهاالمعاجمفيمعناهاونجد،(زعظيمبمعنى(زجللكللمةمثك

ومثله،عليهماويدلوالأبيضلأسودابهيوصف()الجونذلكوم!تط)حقير(

،الأفعالفيالتضاديكونالأسماءفيالتضادومثك،الحراموالحلالبمعنىالسبا!

وسعوقد،وباعاشمَرىبمعنىشرىومثل،وخافرغببمعنى)رجا(كلمةمنَ!!

والاستعارةالمجازعننشأماالأضـدادفيوادخلوا،الضدامفهواللغويون

!تيعدلاوهذا،بالشفاءلهلآَتفاؤللملدوغالسليمكلمةالعر!كاستعمال

الارتفاعبمعنى()الرهوةلفظمثلذكرناكماالأضداد!تيعدالذىإنما،الأضداد

ألمغيثبمعنىوأنصـارخ،والصـبحأنني!بمعنى()إنصـريمومثا،لانحـداروا

إحدىتطلقفقد،القبائلهذهبينالتباعدإلىذلكشـبويعزىوالمستغيث

،يضادهلمسمىفتضعهاالبعيدةالقبيلةبهاولاتسمعمع!تمعنىعلىكلمةالقبائل

174-ص،لسابقاالمصدر)1(
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منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرآنيـةالـقراءات

زيدأباسمعت:(المصنف)الغريبكتابهفيالأضدادبابفيعبيدآبوذكروقد

القبيلةلغةفيوالسدقة،الظلمتميملغةفي()السدقة:يقولالأنصاريأوسبن

وفي،عقيكبنيلغةفيكتبتهإذالمقأألمقهالشيءولَمَقْتُ،الضوءقبسالمجاورة

.)1(محوتهقيسراصغة

بنمرسبنيصفرمس!معخرجررارببنيمنرج!،ءقدريذأبنوذ!ر

فقالاختبرهالممك!رآهشلما،عليهوالملكسطحإلىفصعدجدنذىإلىصعصعة

السطح،منوثبثم،امصيعسامعأنيالملكليعلم:شاقالإقعد(،)أيثب:له

)القفز(الطفرنزاركلامفيالوثبةإن،اللعنأبيت:لهفقالوا،شآنهما:الملكقال

.)2(بحسهمكعمبيخنماصئست:اطلكإأ-فقا

كانفصحىأدبيةلهجةعل!اصطلحتالشماليةالعربةألثتبائالشِّ

أحثيم،ألذكربهاق!لىألتيقريشرلهجةوهيفييشعرهميمفمونأصشعرأء

سبحانهاللهإصطفىَولذلك،لغةوأصفاهملسانأالعرِبآفصحهكحيئوقر-ط

لغت!مأدتونجد،قولمحشبلغةا!كج!اكآو4وأنزاطص!محمدأاممريماتجهُخهـم4لىتعااو

سياسيةوواقحصاديةدينيةولأسباب.والكسكسةوالكشكشةالعنعَنةمنتخلو

الأخرىالمَبليةأللهجاتوسادتالمكرمةمكةا!جةوهيقريشلهجةانتشرت

تلك،وغيرهاالمجَثةوذيعكاظسوقمثلالأدبيةالأسواقونشأتالجاهلةفي

منلأدبيةأوبضَاعتهمتجارتهمفيهايعرضودوأدبيةتجاريةكانتالتيلأسواقا

وأنتسْرثتواللهضأدلغاتجميعسادتأدتيئأدلغةفهي،وخطابةونثرسْعر

.والبلدانالآصقاع!ختلفشيانتشارهااتسعو

)2(

.912،013صر،لسابقاالمصدر

938ص!،\ج/طيلسيوا0هرلمرا
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من!واةستشرأ!أننحووموقفاتقرأنيـةأنـقرأءأت

:بالأحرفالمتعلقةالأحاديتبعض

بهاقكألالتيالأحرفحولىنبويةأحاديثمنذكرتماإلىيإضافـةوبا

وقدأ،المسأهذهحولرويتالتيالأحاديثمرمجموعةيليفيماأسردالقرآن

الأحاديثأومشككاسنادهاالتيأوالمرسلةأوالضعيفةالأحاديثمنهااستثنيت

.-(ءا

.تر-صا

)3(

عمرو:لهفقالالقراَنمناَيةقرأرجلاًأنالعاصبنعمروعنهـوايةففي

رسولأقرأنيهاهكذأ:الرجلفقال،الرجلقرأمابغعر،وكذاكذاهيإنما

اللهرسولفقال،الهذلكفذكراأتياهجم!حتىاللهرسولإلىفخرج-لمجه،الله

فلا،!صبتمقرأشالثذلىق،ف!صنسبعةعـىَشتإسقرآنهذاإس:؟طَب!الده

.كفر)1(فيهمراءفإنالقرانفيتمارو!

اغـراَنإ!ناَيةفيإخـتلفارجلينأقالأنصصارياجـهمأبيعنويروى

رسولأتياحتىجميعاًفمشيا!صاللهرسولعنتلقاهاأنهيزعمثكلاهما

علىأنزلالقرآنهذاإن:قال!اِجاللهلرساآنجهمأبوفذكرح!!الله

.كفر)2(فيهمراءًفإنتماروافلاأحرفسبعة

سورةمسعودابنأقرأني:فقال!لمجكلاللهرسوكإلىأهـقمبنزيدوجـاء

اَخذ؟أيهمفبقراءة،اءاتهم!فاخحلفتكعببنأبيوأقرأنيهازيدأقرأنيها

محكمإنسانكلدمقرأ:عليّفقاق،جنبهإلىوعديٌجع!اِدأندهرسوذلمحسكت

.)3(جميلحس!نهنيعلمحَما

حكيمب!تهشامسمعت:قالالخطاببنعمرأنالبخاريحديثوفي

يقرأقوذانيدقراءتهفاستمعت،!لمجصاللهرسولىحياةفيالفرقانسوهـةيقرأ

34.صأنيسر،ابراهيم،القرانيةاللهجـاتفي

24.ص،السابقالمصدر

4".ص،السابقالمصدر
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منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرانيـةالـقراءات-52-

،الصلاةفيأساورهفكدت!،اللهرسولفيهاي!هـألمكثيرةحروفعلى

التيالسوشهَهذهأقرأكمنفقلت،هبردائفلببته،سلمحتىفتصترت

اللهرسولفإن،كذبتفقلت،!هاِدلهاللهرسولأقرأنيهاقال،تقرأسمعتك

صلىاللهرسولإلىأقودهبهفانطلقت،قرأتما!علىأقرأنيهاقد!!اِلل!

حروثكنىقأئاْترفئبسورةيضرأضفأسمحتءنىخْاتنتطوسنمكنيضايمف

قالتثم،أنزلتكذلك؟قالقرأفلما،جم!اقرأاللهرسوفقالتقرئنيها،لم

أنزلت،كذلك!اللهرسولأطفقا،أقرأنيالتيالقراءةفقرأتعمريااقرأ

.)1(أحرفسبعةعلىأنزلالقرآنهذاإن

فدخل،أصليالمسجددخلتةقالعنهاللهرضيكعببنأبيعنهـويو

مناقعتأناف!ت!فلم!،انقراءةفيئلفنيفـف،فقر،اننحلفت!تحفرجل

ا:حكاوافخحترأتيخصلىشقامحل-حاصَ:،!!هااطها؟1(اقا؟أوأأة .ر.ثمرسوسَ!!س

اللهرسولاطقا؟أقرأكمن:قلتانفتلفلما،صاحبيوخالففضالفني

3،الجـاهليةفيكانمماأشدالتكذيم!والشكمنقلإبفدخالىتقال!!،

صمصّمماانتكذيتأاسشكؤندخلصدريمامنأحسنتطأأ!فاولاخر،ااستفَهـأ

ياباللهأعيذك:فقال،بيدهصدري!صاللهرسولفض!هـب،هليةابفيَكان

عزربكإن:فقالأتانيأ!سلاماعليهجبريلإنقالثم،الثكمنآبي

عنخففاللهم:فقلنا،واحدحرفعلىالقرآنتقرأأنيأمركوجل

سبعةعلىانقرأَنتقرأأنمركيئوجلعزربكإقوقالدثم!سأمحَيئِ

الكريمالقرآننزولحول!صاللهرسولعنكثيرةأحـاديثهـدتووقد

منهاْأذ!رالسبعةبالأحرف

33ص،السابقالمصدر(\)

.الجزريلابنالنشركتابعننقلأ3َء.حر،السابقإلمصدر)2(
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صمئقستشرة3ا9أئنحووموت!أنقرأسيـتأنـقرأءأت

)1(

عمروبنمحمدصتأبيحدثنا:قال،محمدبنأسبا!بنعبيدحدثني

علىالقرآنأنزل:!كلاللهرسولقال:قالهريرةأبيعنسلمةأبيعن

.1()1(رحيمغفور،حكيمعليمأحرفسبعة

عنعمروبنمحمدعنسميمانبنعبدةحدثني:قالكريبأبووحدثنا

0(1،1-11ء.صَلفالته11ء-ا

دل!.منللمحارالهمجليعِالمبيعنهريرةابيعننسلمهابي

حدثنا:قالأبيحدثنا:قالالأموياسعيدبنيحيىبنسعيدوحدثنا

عنالأمويسعيدبنيحيىحدثناقال،منيعبنأحمدوحدثني،الأعمش

تمادينا:مسعودبنعبداللهقال:قالحبيشبنزدعنعاصمعنالأعمش

اإفانطحضناآقات،آيةوثلاثونوثا،ثونخمسفقلناانقراقمنسورةفي

اغرا--*افياختلفناإنا:شضلناقال:ق"طتاجيهاعمياً!كوج!قااللهارسوث

باختلافهمقبلككانمنهلكإنماوقالصن!،اللهرسولوجهفاحمرّ:اطوقا

الله!ارسوفأن:اعدينناقشف،شيمًاًعديّإدىأسرثم:قال.بينهم

.(!علمتمكماتقرآَو!آنيآمركم

أخبرنيقال6وهبابنأخبرنا:قال،عبدالأعلىبتيونسوحـدثني

مخرمةبنالميسورأنالزبيربنعروةأخبرني:قالفحهابابنعنيونس

ركْيميإلخطابب!عَمرسم!أنهما:أخبرأهريعبذالضبنوعبدالرح!حن

انخبي3حبافياعرقاتاسورةيتراحكيمبرهشامسمعت:يقوقعنهألنه

يقرئينهالمكـئيرةحروفعلىيقرآهاهوفإذالاقراءتهفاستمعت،!!

سلمفلماسلمصكأفتبممرّت،الـلادفيأسارزدف!-ت،كل!اللهرسول

:قالتقرأها؟سمعتكالتيالسورةهذهأقرأكمن:فقلتبردائهنَبَبْتُهُ

الحلبي،مطبعة2،332،صجr،837)المسندفـيأحمدرواه

(.نصحي!اسناداهأن)وذكر13صر،خعاسيفتحي،لسبعةاالآحرف
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منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرانيـةالـقراءات-34-

)1(

)2(

)3(

!صاللهرسولإنفوالله،كذبت:فقلتص!،اللهرسولأقرأنيها

الله!سولاإأقودهبهفانطلقت،تقرؤهاسمعتكالتياسورةاهذهأقرآني

علىالفرقـانسورةيقرأهذاسمعتإني:اللهرسوليا:فقلتة!!ص

!لمجكل:اللهرسوفقال:قال،الفرقانسورةأقرأتنيوأنت،تقرئنيهالمحروف

+11ةاءه--ي!أ-اا!ةأ*ا4ا!أ-ةاء"*أأاة/!!41

ت-*يركأ-ت-اصء--اا---!راثم-:اص(..ضتزت-لم

عمر.ياأقـرأ:!اِدلإاللهرسوققالثم.أنزلتهكذا:!هاللهاطرسو

هكذا:!هاللهرسوفقالص!،اللهرسولأقرأنيالتيالقراءةفقرأت

،أحرفسبعةعلىأنزلالقرآنهزاإن:كليئاللهرسولقالثم،أنزلت

)1(سَاءا-

تيعىهـمنه.ماشاثهـا

عبدالأعلىبن4-له!ن!ى!اسطيالومخلدأبيئبنعبداللهبتمحمدحدثنيو

أيوبأمأن:أبوهأصهـءاللهعبيدعنعيينهبنسفيانحدثنا:لاقاالصدفي

قرأتأيها،أحرفس!بعة!لىالقراَتأنزل:ا-فا!الدهأضبياأز%خبر-4

.2،أصَبْت

عناسحقأبيعنسريكأنبأناقالالسديموسىبناسماعيلوحدتنا

:قالاقرأ:أحدهمافقال،ملكانأتاني:قال،برفعهصردبنسليمان

.)3(أحرفسجحةإيى!هانتهىحخىكأده:!ال،حرفطعلىاقاك!(؟على

،الباريفتحمن21-23ص9،جالبخاريورواه،692رقمالمسندأحمدرواه

.البخاريروايةعنلأ2ْصرفضاثلفيكثيرابنونقله

الحلبي.طبعة462،،433صر6،جالمسندفـيأحمدرواه

،هجالمسندفيحنبلبنوأحمدالطبـرانـيكاورواه9،'5برقم،الطبريرواه

الحلبي128،صبعةص
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متهاا*ستشراق9اقنحووموقفالمرأتيـةالـمراءات

قاليزيدابننافعحدثنا:قالمريحأبيإبمتحدثنا:قالالبرقىِابنوحدثنا

ابنعنعبداللهبناللهعبيدعنشهابإبنعنخالدبنعَقيكحدثني

فاستزدتهحرفعلىالقراَنجبريلأقرأني:قالص!اللهشسولعنعباس

.)1(أحرفسبعةإلىانتهىحتىفزأدنياستزدتهثمفزادني

سفيأنحدثنأ:قأقموسىبنأسدحدتنا:فاذسليمانبقانربيعوحدتني

"يِخصالنبيعنتحدثأيوبأمسمعأنهأبيهعنيزيدأبيبنعبداللهع!ت

.مخلد)2(أبيبنحديثنحويعنينحوهفذكره

أبيعناسرائيلحدثنا:قالاَدمبنيحيىحدثنيقالكريبأبووحـدتنا

بنسليمانعناسمهصتذهب:جعفرأئوقال،العبديفلانعناسحه!

ياقرأ،ربًفسمعتالمسجدإلىرجت:قالى،شَعبغِ-أب!بع!تصهـد

ص!،اللهرسولإلىبهقانطلقت،!هاللهزسولفقال،أقرأكمن:فاقلت

قألى:،أحسنتقد،أحسنتقد:فقلت:قاذ،هذ!إستقريَءفقلت

قـال،الشكأبيعناذهباللهم.قـالثمصـدريعلئبيـدهشضـرب

أحدهمافقال،أتيانيالملكين:قالئم،فرقاجوفيوامتلاعرقاًففضت

أقرأه:قال،زدنيفقلت:قال،زدهالآخروقأل،حرفعلىأغرآدناأقرآ

.أصهـف)3(سبعةعداقأ.فقالأحرفسبعةبطه!حتى،-سفإثع!لى

133ص2،جالحفا!ترجمةفـبوردوقدصحيـحإسناده)1(

05صر\،جالكبيرالتاريخفـىالبخـاريذكره)2(

الحـلبي،طبعة124،ص،هجأبيـهمسندف!حنبلبنآحمدبنعبداللهرواه)3(

ابنوذكرهالصاد(،)حرف331ص2،ج،الكبيرالتاريـخفـيالبخـاريوترجمة

226.ص!،الثقاتفـيحيان
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منهاوالاستشراقالنحوموقف9القرآنيـةالـقراءات

قال!!يبأبووحدثناعديأبيابنحدثنا:قالبشارب!تمحمدثحدثنا

ما(لكبنأذ-!عنالطويلحميدعنجميعاًالزعفرانيميموتبنمحمد

صدريفيحاكما:قالعنهاللهرضيكـعببنأبيعنعنهاللهرضي

فقلت:،قراءتيغيررجلفقرأها،آيةقرأتأنيلاإأسلمتمنذشيء

!--آة!الل!111114.آ-أ11111ةاضِننلله111114.آ-آ
ز-تت-هـ---لمز-تضإ!)نرس،ث-فى.ؤلهقلؤ---تش!إصْ

تقرئنيألم:الرجلقال،بلى:قالوكذا؟كذاآيةقرأتنيأفقلت،!إننهالله

فقعد،أتيانيالسلامعليهماوميكائيلجبريلإنبلى:قالوكذا؟كذأآية

عدىالاقرآناقرأ:جبرياتفقال،يساريعنوميكائيليمشِيعنجبريل

حرفينعلىآتإن!أاف:يلسقالى،دهاسضمي!شياتف"،)حدرفص

.)1(سبعةأوستةبلغحتىاستزده:ميكائيلفاقال

ابنحمادحدئنا:قالطالوليدأبوحدثنا:قالطثمرزوبنمحمدوحدثنا

كعبنن%يعنا!امتابنة9عـاعنهـالكبنأض!عنححـدعنسلمة

.إ2(أحرفسبعةعلىالقرآنأنزلىكدر!كها،ةإللههـسولىقالى.قاط

خالدأبيبناسماعيلحدثنا:قالنميرابنحدئنا:قالكريبأبووحدضنا

عنالواسطييزيدبنمحمدحدثنا:قال،القنادبيانبنعبداحميدحدثناو

عن-!هعنليلىأبيبنعبدالرحمنبنعيسىبنأطهعبا-اعنإسماعبك

اءةضفـقوأ،يصليرجلفـدخا!المسجدفيكنى!ما:دالى،كعببنألمحي

فأمرهمأ،صأحبهصراءةعيرقرأءةفمرأاَخررجلدخلثما،عنيهأنحَرتهأ

صتنفسيئفيَقعفوشأنهماصيَئاللهلرسوفحسنيففهـأ!!اللهرسول

غشيني،ماصنياللهرسولرأىفلما،الجاهليةفيكنتإذولا،التكذيب

أبييا:ليفقالفرقاًاللهإلىأنظركأنماعرقاًففضتقيصورفىضرب

الحلبي.طبعة1140122،صر؟،جالمسندفـيأحمدرواه

الحلبيطبعة،114صر3،جالمسمد،فـبأحمدرواه
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-/لأ!-شض؟أءستشرأ!أئنحووموقفأنقرأنيـهأنـقرأءأ-

فردأمتيعلىهوّنأن:عليهفرددت،حرفعلىَالقرآنأقرأأنإليأشسل

أمتيعلىهوَنأنعليهفرددتفصعلىالؤآناقرأأن:الثانيةفيعليئ

مسألةرددتهاردةبكلولك،أحرفسبعةعلىاقرأهأناضالثةأفيعليّفردّ

الثالثةوأخرت،لأمتياغفراللهم،لأمتياغفراللهبم:فقلت،تسألنيها

فيلىفحيان،ابرأن%لاْ.اهممالرحت!انلصمالخلةفيهإلصبب!غبا!

ففضتأيضأوقال.وأحسنتمأصبتمقد:!طيهالنبيلهمفقال:حديثه

.(اعرقاعا

1r-خالدأبيبناسماعيكعنفضيلبنمحمدحدثناقالكريبأبووحدثنا

انشث!م!!ط!4بأ%عيـذئط:نيفأ(ط:تهـفةبنحـود!الفهالنبمبعردهستب

فقلت:،حرفعلىالقرآنأقرأأمرنياللهإن:أيضاًوقال،والتكذيب

علىأقرأأنفأ!رني،حرف!نعمىااقرا:قال،آمتيعنخففربالنهم

.كاف)2(سافكلهاالجنةمزأبوأبسبعةم!فأصسبعة

عبداللهعنخالدأبيبناسماعيلعنوكـغحدثناقاق،كريبآبوحدثناو-41

دخلت:قالأبيعنالحكمعنليلىآبيابنوعنليلىأبيبنعيسىأبن

قرائتيغيرعلىفمَرأهاآخررجلجاءثم،النحلفقرأت،فصليتالمسجد

والتكذيبالشكمننفسيفدخلأءتناقرخلافأفـقمآخررج!جاءآ

يافقلتص!،النبيبهمافأتيتبأيديهمافأخذ!الجاهليةفيكنتمماأشد

ال!شقرأثما،خـبتأ:فثال،أحدص!افاترأ،ينهفاستقرخانمهرسور

الشكمنالجأهليةفيكانمماأشدقلبيفدخلأصب!:فقالالاَخر،

وأخسأالشكمناللهأعاذكوقالصدريع!اللهرسولفضربوالتكذيب

الحلبي.طبعة،127صء،جالمسند،فـيأحمدورواه؟22،ص\،ج،مسلمرواه)1(

الطبريعن55ص،الفضائلفيكثيرابنومثلهصحي!اسناده)2(
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منهاوالاستشراقالنحووموتفالقرانيـةالـقراءات

ةقال،(نيلىأبيابنيقله)ولمعرقاًففضتاسماعيلقال،الشيطانعنك

لاأمتيإنفقلت،واحدحرفعلىالقرآناقرأ:فاتاليل!أتانيفقال

ولك،أحرفسبعةعلىاقرأ:ليفقال،مراتسبعقالحتى،تستطيع

!فِي)1(إبراهيمحتىالخلائقفيهاإليّفاحتا!:قال،مسألةرددتهاردةبكل

عنشعبهحدثناJقاجعمربنمحمدحدثنا:قارالمثنىبنمحمدوحدتنا

ءتقريأنيأمركاللهإن:كعببنأبيعنليلىأقيبنمجاهدعنالحكم

لاأمتيهـان،ومغفرتهمعافاتهاللهأسأل:قال،حرفعلىالقرآنأمتك

القرآنأمتكءتقريأنيأمركاللهإنفقالتالثانيةأتاهثمقال،ذلكتطيق

أ،ذلتَتطيق،أمتىِوإن،ومغفهـتهمعافاتهاللهلطأث.قالىفيرصعمى

،فأصثلاثةعلىآنالق!آمتكيءتاقمأنيأهـكاللهإن:ا!فقاأصالثةاجاء

جاءثم،ذلكتطيقلاأمتيهـاد،ومغفرتهمعافاتهالنهأطأسأ:قاط

حرفألممبعة!لىتآالقرأهضـكتقرفيء-%%مركإدلهإن:ا!فـف،نجعةإاش

+اصابوأ)2(فقدعليهقرأوافصفأي

هشامأخبرنيقال،وهبا-بئأخبرناقال،عبدالأعلىبنيون!رحدثنيو

بنأبيعنليلىأبيبنعبدالرحمنعنعمربمتاطهعبيدإعنسعدبق

ثمقراءتي!خـالض!قوإءةالخحلسوش!فييقرأر%،6سعم!تتا-قاكـعب

ص!،اللهسولطإلىبهمافانطلقتذللفتخالفقرإءةهايقرؤاخرسم!ت

أقرأهما؟من:فسأنتهما،النحكسورةفييقراَنهذينسمعتإديلمحكللت

ذإ،!صاللهرسولإلىبكمالأذهبنفقلت،!لمجهاللهلهـسو:فقالا

الحكمورواهالجـراحبنوكيـععنالعلاءبزمحمدكريب"بـيعنالطبريرواه

كـتـابهفىخماسيبنفتحـيذلكذكـركـما،ليلىأبـىابنعنعتـيبـةلن

'(3ص!،السبعة)الأحرف

ث-8.95صالفضائلفـيكثيرابنونقله،128صر8جألمسندفـيإحمدرواد
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-17

-18

1()

)2(

-\ه--ممهأواكأسمَ!قمراقالنحووموقفالقراليـةءات

،إشرأ:لأحدهما!اِدلةاللهرسولفاتال،!اِدلإاللههـسولأقرأنيماخانفتما

قال،أحسنت:فقال،فقرأ،اقرأ:للاَخرقا!ثم،أحسن!:فقال،فخرأ

ذلكفعرف،وجهياحمرحتى،الشيطانوسوسةنفسيصيشوجدتآبيئ

أخسيءاللهم:قالثمصدريفيبيدهبفضروجهيفىِصيِئاللهرسول

آآ\./-ةاوطآها.1111.4111ك!ة/.أ.-.أ-أ.مأIا.-!.*/إتا

ص---ص--تَة.ت--رجماش-اجمأ-ا!جما!ت--َ-

الثانيةأتانىِثم،أمتيعنخففرب:فقلتً،واحـدحرفعلىالقراَن

خففرب:فقلت،وأحدحرفعلىالقراَنتقرأأنيأمركاللهإن:فقانا

كْقاقانجع!ااأتازثثم،مثلهوفل!،ذلكمثلشقالالثالثةأتانيثمأمتيعن

مـسألةرد"بـبماحثو،ثت!--سبعةعتىآتافِأأتض!!يأهـثاندهأإن

شز،كةاس!ةأدثاكأإحنبأت،لأممَىباكترر%!يامتيلىةاغفرربيا:شقلت

.)1َاهـإقيُايوملأمتي

عايعنة!ل!بن-صمادمحزأحباب!بم-هـيدحدثـاأتقاكريخبأنجونَنا؟--خ!

للهححَكا1111?21
قالىبجكلاللهرسولىقالى:قالانمهس.،ة01.عدإدصْلدتادْ -.هـ3بكربيبرهـحص.طهـ-.!

علىفقالاستزده:ميكائيلفـاتال،!سفعلىآنانقراثااقرآ:ءِرا!

آيةيختملمماكافشافلها:فقال،سبعةأوسفدلـزحتى،حرشين

.2(وتعالأهلم:كقولكبعذابرحمةآيةأو،برحمةعذاب

سليمانأخبرنيقالىوهبا-بئأخبرناأطقا،!دالأعلى،تيونصرحدثنيو

الأنصاريجهيمأبأأنسعيدبنبسرعنخصيفةبنزيدعنبلاَأتب!ت

سولرع!تلقشِ!اهذافقال،آنالقمس!-آيتينفيئاختلفا!جليمتأنأ!هـه

عنها،اللهرسولص!فسألااللهارسولمنتلقيتهاالآخراطوقاص!الله

حجرابنللحـافظ31ص91جوالفتح36-57،صالفضائلفـيكثيرابننقله

الفضائلفيكثيرابنونقله،الحلبيطبعةصرا؟،،فىجالمسند،فيأحمدرواه

62-63.صر
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منهاهـالاستشراقالنحووموقفالقرآنيـةالـقراءات

فيتماروافلا،أحرفس!بعةعلىأنزلالقرآنإنخلمد5اللهرسولفـقال

.ثافر)!(فيهالمراءننيالئمهـآن

حدثنا:قالأويسأبيإبنحدئنا:قالالعثمانيعثمانبنعمرووحدثنا-91

يرة!أب!اع!يالماتيمعمعجلان/+محمداع!بلال13سليمانع!أخ!

آحرفسبعةعلىانرْاساالقرآنهذاإن:ص!قالاللهرسولآنعنهاللهرضي

عذابذكرولابعذابرحمةذكراتختمولاولكنحرجولافـاقرأوا

برحمه.

وحدثنامعاويةأبوحدثناقالائيالسوجنادة3تسلمالسائبأبو!حدثني-02

عنالأعمش!عنجمي!شع!بةصتعديأبياب!تحدثناقالالمثنىبنمحمد

متقأهـب!تفوجدتهباالفهـاءإنىسمعفقدإنيعبداللهقاذتأ!اقا-!ح

.وتعاك!3(هلم:أحدكـم!اتولهوفإنماوالتنطعهـاياكمعلممَمكماشاقرأوا

عنليثصتعنبسةع!تاحكاحدثناقالإ!عباأحمـدتمحصدحدثني1-25

.)4(أحرفخمسةعلىالقرآنيقرأكانأنهسجاهد

يقرأالوليدبنيديزكانقالمغيرةعنجريرحدثناا!قاحميدإبنحدثناو-22

.)13أحرفثلاثةعلىالمَرآن

الحلبي.مطبعة916-017،ص4،جالمسندفـيأحمدرواه)1(

فيالخـمـاسيالفيبب!فتـحيذلكذكركصانشيخـانروأهمستحـديت

28اصالسبـعةالأحرفكتابـه

.177OVA-صراالسيوطي،الجوامعجمـع،128-912صر،4ج،التهذيصكتا!)3(

)4(

)ص(

43صالسبعةالأحرفكتابـهفـيخماسـيالطيببنفتحـيدكره

366.صر4،جالبخـاري،،الكبيرالتاريخ16،صر.11ج،كثيرابنب!ثتار
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منطستشرأؤاهوأفنحوةوموقفاتعرأنيـهاتـعرأءأت

جبيربنسعيدأنسالمعنعنبسةعنحكامحدثناقالحميدابنوحدثنا23-

.حرفيت)1(علىالقرآنيقرآكان

ابنع!تيونسحدثناقالوهبابنأنبأناقالعبدالأعلىبنيون!وحدثنا-42

أنهذكرهىتعالاللهذكرالذيأنالمسيبابنسعيدأخبرني:قالشهاب

0011.1-،"ا- 0 " J".َصَلئالته.1011.صااصاء

جمِص.عليهيمليلمححارالوحييعتبثانانها!تقإممابشر!يعلمه!إمما5صالى

عنهيشتغلثم؟إلاَيخواتممنَذلكغيرآو!حكيمعزيزأوعليمسميع!اله

أعزيز:فيقول!اللهرسولفيستفهمالوحيعلىوهوص!اللهرسول

ذلكأي:!كلاللهرسوللهشعقول؟عليمعزيزأوعليمسميعأوحكيم

هـنا!تب،إنيَّذلكوكلمحمداًإن:فنفات،ذثففتنةكذلكفهوكتبت

.)2(السبعةالحروفمنالمسيّببنسعيدنيذكرالذيوهو،شئت

محمدبناحزيزاعبدحدثنا:قالالضبيعبدةبنأحمدحدثنا:وقيل5-2

ثابتبقزيدبنضارجةعنبش!ابنكنغزيةبنرةعصس!الدارورري

بنعم!دخىابانيح!امةح!اللهرسوكأصحأبقتللما:قالزيدأبيهعن

ص!اللهوصمـوذبآصى-فءدفيأصفـقااللههـحـمهبكرآبيعلىالخطاب

موطناًاِلايشهدواألاأخشىإنياشارا!ياشمأنزضهان!تهافتواباليماهـ،

شنو،ي!سىشآلطالقمفيضيع،القم!آنحملةوهم،يقتلواحتىذلذفعلوا

!لمجصاللهرسوقيفعللمماأفعل:قالطوب!أبو!نهافنفر،وكتبعهجمعثه

فدخلت:زيدقال،ثابتبنزيدإلىبكرأبوأرسلىثم،ذلكفيفتراجعا

دعانيقدهذ!إن:بكرأبوفقال(ومتأهبمتحفز)يعنيمُحْزَئلوعمرعليه

و%ن،اتبعتكمأمعهتكنفإن،الوحيكاتبوأنت،عَليه،فأبيتأمرإلى

فنفرت،ساكتوعمر،عمرقولبكرأبوفاقتفى:قال،أفعللاتوافاقنيً

أ)1

)3(

34.صر،السبعةالأحرف،خماسيالطيببنفتحي

131.حر،4ج،المنثورلدرا،السيوطيئ
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منهاوالاستشراقالنحويموقفالقرانيـةالـقراءات-62-

كلمة:عمرقالأنإلى،جم!اللهرسوليفعللممانفعل:وقلتذلكم!!

وما،واللهشيءلافقلنا،ننظرفذهبنا:قال(؟ذلكفعلتماا!عليكما)وما

وكسرالأدماقطعفيفكتبتهبكرأبوفأمرشي:زيدقال،شيءذلكفيعلِنا

صحيفةفيذلككتب،عمروكانبكرأبوهلكفلماوالعسب)1(الأكتاف

!إ،اننيموحمزحفصهَعندأنصحمفةلمحألتهلكلمحلماعنده!ثأنتاحدةو

يدخلفلم،أرمينيةبمرجغزاهاثَانغزوةمنقدماليماتابنحذيفةإذثم

فاقال،النأسأدركالمؤمنينأ!يا:اطفقا،عفانبنعثمانأتىحتىبيته

وأهلالعراقأهلفحضرهاأرمينيةمرجغزوت:قال؟وماذاك،عثمان

أهليسمعلمبمافيأتونكعببرنأبىِبقراءةأونيقمالشاماأهافإذاالشام

مسعودابنبقراءةيقرأونالعراقأه!!هـاذا،ال!هـاقأهلفتحَفرهمالعرهـات

فآمرني:زيدقاق،ألشام!ضتختكفر-ضمءإث!ها:يسمعئمتينيأتون

لبيباًرجلاًمعكفدْخلإنيئ:وقات،مصحفاًألهالأكتبعفانبنعثمان

بأتيكمأناممكهية)إنَ:بنغففنما:فاقاجـتمعتمافـما،فـصيصً

(زانتأبوت:سعيدبنأبأنوقاذ،التابوه:فقفت:زيدقانتبم2فهوإالتابوت

عرضتهفرغتفلمافقال،()التابوت:فكتب،عثمانإلىذلكفرفعنا

اللهعاهدواماصدقوارجالالمؤمنين)من:الاَيةهذهفيهأجدلمعرضة

:قالتبديلاً!)3(بدلواوماينتظرمنومنهمنحبهقضىمنفعكنهم،عليه

ثم،منهمأحدعندأجدهافلمعنهاأسألهمالمهاجرينفـاستعرضت

وجدتهاحتىمنهمأحدعندآجدهافلم،عنهاأسألهمالآنصاراستعرضت

هاتينفيهأجدفلمأخرىعرضةعرضتهثم،فكتبتهاثابتبنخزطةعند

الآيتين:

12.ص9،جالباريافتح،حجرابن1()

8"2آيةالبقرةاسورة)2(

23.اية،الأحزابسورة)2(
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منفاستشرة!ةوأأننحووموفصأئفرأنيـهأتأنـقرأ!

بالمومنينعليكمحريصعنتّمماعليهعزيزأنفسكممنرسولجاءكم)ألقد

بروهوتوكلتعليههوألاإلاإلهلأاللهحسبيفقكتولوافإن،آروث.-ة

.إ)1(العظيممعرش

الأنصاراستعرضتثم،منهمأحدعندأجدهافلمالمهاجرينفاستعرضت

03.آ11-ا-5-.أ-ا01!15-اأذا 0 - iاأ،ة!آءأقي+-

!-/-.صبصتض.بررصغر:ن!ضى-خ!ئهما-ا---صم

عرضتهثمحدةعلىسورةلجعلتهاآياتثلاثختولو،(براءة)سورةآخركأ

تعطعهأنيسألهاحفصةإلىعثمانأرسلثم،شيئاًفيهأجدفلمأخرى!!ضة

فلم،عليهاالمصحففعرضر،إياهافأعطتهإليهاليردّنَهالهاحلفو،اسصحيفة

مصـاحف،!يكتبشِإتاضاليتوأهـهـإتنف4وطابتأجياإض!دها،ضءسيَجختحفاا

إياها،فأعطاهمبعزمةالصحيفةفيعمربنعبداللهإلىأرسلحفصةماتتفدما

.12غسلأشغلت

عنأيوبحدثنا؟قال،عليةابنحدثنا:قالابراهيمب!تيعاتوبوحدثني-2آ

الرجلقراءةيعلمالمعلمجعلعثمانخلافـةفيكـانلما:قال،قلابةأبي

ارتفعحتىفيخعلفونيلتقونالغلامانفجال،انرجلقراءةيعلموالمعلم

بقراءةبعضهمكفرحتى:قالإلاأعلمهفلاأيوبقال،المعلمينإلئذلك

فيهتختلفونعندي)أنتم:فقالخطيباًفقام،عثمانذلكفبلـغ،بعض

لحناً،وأشداختلافاًفيهأسدإلأمصارأها!تعنيئنأىفم!ت،نتلحنوو

فحدثني:قلابةأبوقالإمامأ(للناسفاكتبوامحمدأصحابياأجتمعوا

الاَيةوبإختلفوافسبماتمالْ،عالي!أ؟لميئفـججقكختتا-قـاإاثهـاسأ!ى!

فيأوغائباًيكونأنولعله!لمجكل،اللهرسولمنتلقاهاقدالرجلفيذكرون

وأيجيءحتىموضعهاويدعون،بعدهاوماقبلهامافيكتبونالبواديَبعض

إليه.يرسل

128-912.أية،التوبةسورة)1(

.04ص،خماسيفتحـي،السبعةالأحرف،9-91ص9،ج،الاريفتـح،حجراب!)2(
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منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرآنيـةالـقراءات64--

كذاصنعتقد)إني:الامصارأهكإلىعشمانكتبالمصحفم!تلمحرغفلما

.()1(عندكممافامحوا،عنديماومحوتوكذا

بنأنسأخبرنيقال،وهبابنحدثناقال،لأعلىعبدابنيونسوحدثنيئ-27

وأهلالثامأهلوأرمينيةأذربيجانغزوةصياجتمعأنهالآنصاريمالك

لَبفر،كْتنةبيمهميحَونص!دحتىوأختلمْوأ،نألقرمحندْ!!روأ،ألعرأق

الناسإن:فقال،عثمانإلىالقرآنفياختلافهمرأىلماإليمانبنحذيفة

أصابمامثليصيبهمأنلأخشىواللهإنيحتى،القراَنفياختلفو!قد

إلىفأرسلشديداًفزعاًلذلكفزكأعقال!.الاختلافمنوالنصارىاجهودا

هنهافشخ،بجمعهاأ،هـكأشراًبكرأنجو6!نتأختيالصحفستخم.تفحفصة

.الاَفاق)2(أإبهافبعث،مصاحنكل!

:قالالزهريعنعييسةبنسفبانحدثنا.قالىالربيعبنسعيدحـدثنيو-9/2

.والعسب)3(!بالكرانمفكانوإنماجمعآنالقميكقولمح!النبيئقبئ

يجيزكانصيئالنبيألىْكيفلناوضحتالتياياتالروبعضهيوه!ه

يكتنفهاكانالروأياتهذهبعفربأنعلماً،عليهمين!هـحطلأوالاقراءشرإءات

ولاقراءتهافيَاختلفواالتيالكلمةأوالاَيةنص!لنايتبينفلم،اخموضرأبعفر

.القراءاتفيالخا،فنوع

نأعلىتجـيمأنهاالأحاديثم!تذكرناالتيئأياتال!وصتتقدءممالنايتبيم!و

تتسيرهافيااختمفْواانعربيةانمغةاضنصاء!قبيد،أحر!سبعةعنىلْزققْانقر

إلىويؤدي،منهبمانكثيريناجتهادإنىذلكويعزى،وواسعاًبعيداًاختلافـاً

1()

)2(

3()

21-22صراالسجستانيالمصاحف،18صر91جحجراابن،لفتـحا

21-ص!السجتسانـى،المصاحف14،ص91ج،حجرابر،الفتـح

السعفأصولوهيكرنافـةجـمعوالكرانيف9،ص9،جحـجـر،ابن،الفتـح

الغليظة-
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-65-منهاا!ستشرا!9النعووموقفالقرآنيـةالـقرا،ات

كي،عنهمالمشقةوإبعادالناسعلىالتيسيروهوالكبيروالهدفالوإضحةالنتيجة

السنينمروعلىالقبائلولجميعوسهولةيسربكلالقراَنيقرأأنالمسلميستطيع

الألسن.إختلافوعلىوالعصور

:القراَنفياللهجاتاختيار

العربياللسانفصاحةمعيتناسبفصيحهوماالعربيةاللهجاتمن

هذهالتصقتوقد،وغيرهاوالهمزوالإدغامكالإمالةالكريمالقرآنوقداسة

هابطماهوفمنها،المجاورةاللهجاتبعضهاصأويمف!بلهجةاللفظيةالظواهر

توسمت(أنمنبدلاًتوسمت)عنذدكومثالتميمتشته!هـبهاكانتإ!كالعنعنة

مثل؟،عليذ/!بدلاًعليعثبىدهصقومثلأسدكشكةمثات؟.عيناًأنهصهـةبإبدالطأعير

ومثل،لبيكاللهملبيكمنبدلأًفي!اللهملبيشضولهمفياليمنشنشنة

أعطيناث!إنامنبدلاًالكوثر!أنطيناك)إنا:قـودهمفىِهذيلاسـتنطاء

لهـ.لكوثرا

فاكتبوهااللغةفياختلفتمإذا:قالالخطاببنعمرأنالسجستانيذكروقد

.مضر)1(منرجكعلىنزلالقراَدثفإنمضربلغة

مصاحمنافييُمْليَن"لا:قالالخطاببنعمرأنأيضاًالسجستانيذكركما

بم.")2وثقيفقريشغفمانإلا

عثمانقال،أبيهعنالمليحأبيبنزيادعن..."حدثنا:السجستانيوقال

.("!ثقيفويكتبهذيليملي:عفان!ت

17.ص،السجستاني،المصاحفكتاب)1(

17ص،السابقالمصدر)2(

43ص،السابقالمصدر)3(
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منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرآنيـةالـقراءات-11-

أنتماختلنكتم"إذا:قري!ثرثمنللرهطعثمان"قال!:قألمكيالإمامأنوذكر

.بلسانها")1(أنزلىفإنما،قريشبلسانفاكتبوهالقرآنمنشيءفيثابتبنرزيد

هذيلبلغةينزللمالقراَن"إنمسعودابنإلىبالخطبنعمركتبوقد

.")2(هذيلبلغةتاقرئهمولاقمهـيشبلغةالناصفاقرئ

عنالإدغامقراءةروتانتيالمصادرأحـدهوبالخطبنعمركانقـدو

فريشقراءةوأما،تم!ملهجةاهرظوإحدىهوالإدغامبأنعلماًصيئ،اللهكرسو

التميميالإدغامالخطابعمربناعتمدكمابالإدغاموليسبالتحقيقاشتهرتفقد

.)3(فصيحةلهجيةظاهرة

لهمميزةصفةوهيبالإدغامأشتهرفقدالعلاءبنعص!أبوالبصرةقاريءوآمأ

ونيمتا!أولاًطي!اللإألنبيىت)يتهبىهـ"يلفهـاالىأجاصتل!!اءتهاختارهااضت!وبشعَل

الاقبائلبيناحتدمالذيالعلميالصراعوسطغيرهصتبقراءتهخاصربشكلعو

يخترنموهو،تميميهوانعلاءبنعمروأباألىالعدممع،إلاشلامشيدحلتالتي

أ4زإليهمحبوبةفصاحةالإدغامفيرآىلأنهبل،لقبيلتهالتعصببابمنأللإدغام

عاصمع!تروىحفصاًأنكما،قراءتهفيمعيناًنهجاًيخترفلمعاصموآما

.أختياربا!ه

)2(

)3(

)؟(

.فكثمز!لـيـئف!قـيئافي،،حااضشحمـيلإحماتااا-.،ءاال!كأامعانـي!صبانةفيا

.القاهرةاالفجالة،مصرنهضةدار،شلبيعبدالفتاحد

القـراءاتعننقـلا123ً،ص،الأشـوحصبـري،آنيـةالقـرالقـراءاتإعـحـاز

.8ص،حمودهلوهابعبدا،للههجـاتوا

الدراساتمعهد،شاهينعبدالصبـورد.،AA-85صرالعلاءبنعمـروآبو

ء1991الإسلاميةا

68صو،ل!بقاالمصدر
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!؟--لمممفستشؤقئأة9؟ننحووموخ!أئضرأييـهأنـعرأءأت

إلتيالقراءةمنكانما:عاصمليقال:قالعاصمعنحفصرقولَىوقد

علي،عنالسلميعبدإلرحمنأبيعدىبهاقرأتالتيالقراءةفهيبهاأض!آتك

أعرضهاكنتالتيالقراءةفهي،عياشبنبكرأباأقرأتهاالتيالقراءةمنكأنو!ا

)1(
.مسعودابنعنحبيشبنزرعلى

81ا.فى.ت-ا9.ا.ح;01اأ"" Aأت.-ا،للا"

-ير-.-زبهـ----زب--:!َكأ،َ

إلىبكيانهامحتفظةزالتماالتيالروايةهيالمدنيناشعصتورشورثاية

السـودانمنوأجـزاءالمغـربأهلبهاوياقرأعاصمعنحـفصروايةجـانب

.هناكالمصاحفبهاوضبطت،غيرهاو

محناتاساأسهرهوفىوزض!،منهشترتوهوتافعاثحانياأنرأوقيقانونويعد

و!صزقطعمقحرفأَلاتلإ!ةمنأ؟ضرفيهـذاتاختلفوقداإ-4المتحححلين

./"(...وإدغامتخفيفو

أخذته،اثنانعليهاتفقفما،التابع!تمنسبعينعلىقرأت:نافعقالوقد

.)3(تركتهواحدفيهشذماو

دار133،ص،شلبيعبـدالفتاحاد.العرببةواللهجـاتالقـراءاتفـيالإمـاك(1)

مصرنبكضة

بعدها.وما187ص!السابؤ،المصدر(')

131ص،الأشوحصبري،القرآنيةالقراءاتإعجاز)3(
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منهاستشراق3واالنعوموقف9القرآنيـةالـقراءات-68-

القرانية:القراءال!فيالإمالة

وجاء)1(الإمالةوضعالذيهوالدؤليالأسودأباأنالسـوطيئالإمامذكر

سيبويهكتبفقد،القراءاتفيالهابمالموضوعمحذاحولكـتبواعلماءنجعده

سلام-بئالقاسمعبيدأبوجاءثم،()الكتابكتابهفيالموضوعهذ!حولأهـ(08)

I.،،،،ا.111أَ/53"8،".ا:.(ا("11/،333-

،).iعمبوبرسكيبابواهبحص-رصلر!111! 8 - i k*صمربورالمرjر*-،/لياسىا!،!

.أجزاء)2(ثلاثةمنالإمالةفيكتاباًهـ()437طالبأبيبنمكيألف

وكتبواالقرآنيةبالقراءاتالمهتمونوالمستشرقونوالنحاةالعلماءتوالىثم

الوفائيمحمدبنالديقشمىوهـ(081)الاقاصحابانمثلأطالإماموضوعحوأط

!ساسهالإتعنكتاباًألفحيثوتاتجرشاكَـسالأفىانر!هـالمستهـ!ا(صثاشعي

)اللهجاتكتابهفيئالإمالةضوعلموتعرضأ-!ابراهيمواالدكتور،م1875

1)3(159سنة!ندنبجامعةاة)د!توأطروحةفيس!هـأتدمحموراعد!تو4(بيةانعمى

الحجـازأهلإدىين!مبالقراءاتفيالحروثفتحأنعلىالعلماءأجـمعقد5

نخ!اهـامنجشكلأحربيةاا!زيرتغرتتم!،شحانْتانتي(انفائا!وإنىخىا!سنج!كلى

فتنسصالةاالاأما.-كفص001 م!و،ءوبحر*بئوسعرشروهووثقيصلأنصاواقري!ثرئلقب

وشرقهاالجزيرةوسصتسكنكانتالتياتحبائلاوإلىخاصربشككنجدتباتكإشى

.)4(وتغلبالقيسوعبدوائا!بنوبعَروطيءوأسدتميممث!

خ8َصرألسحوطـي،أحلأقترأأأأ

صو.91.17جالحمويياقوتالاَدباء،معجم21(

وما12صشلبياسماعيلالفتـاحعبدد،واللعويةالقرأنيـةاسـاتالدرفـي)3(

بعدها

.6.صأني!رابراهيم،العربيـةاللهجـاتفـي)4(
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-96ز!!نستترإق!انمعيأمزقف؟لتتزبيـةأئـضرةءأت

الإماله:معنى

واصطلاحي.لغوي:معنيانللإمالة

والفتح()الفتحمباشرةالذهنإلىدرت(لإمالة)اكلمةإنىنتطرقوعندما

والضم،الكسرتقابلالإعرابحركاتمنحركـةوالفتح()الإغلاقضد

.،النطوَعندالشفاه"-الحلةفت!نفظمالتطلص5

!-!اد.!-

ميلاالشيءوأمال،ميلاًيميل)مالعالفعلمنفهي()الإمالةأو()الميلوأما

كبدعنزالتأوالغروبإلىالشمسومالت،جانباًبهالإنحرافالشيءوإمالة

تنحيأنهيوالإمالةالإنحناء()2(لغة)الإمالة:الجعبريالإماموقالالسماء)1(

تشابهأجكمنوالفتحةةالكسمببنفتقبمخفيفاًانحناءًالكسرهجهةبالافتحة

؟*!يإضجاعواالبصحاأيضاوتعني)3(ينوالتبلأختلافاأجلمنوليسالصوت

آخوبحرفحر!!قر!بوهيالإدغاممثل!الإمالة

نحوبالألفتنحوأنهي()المقًتضببهكتاًفيهـ(285)المبرّدذكروقد

تأهيالإمالةأناالكبيرة)الجملبهكطفيقالفقدهـ(اّ)93الزجاجيوأماالياء)3(

(فلَأ-4)لب!أبيأبنمثيوقالى،الحَـمرة)6(نحووإدفتحةالياءلْحوالألفتميل

)ميل(.مادة،العربلسان)1(

)2(

()3

(4)

)3(

6()

حرزشرحكتـابعنونقلا03ً(92-)صواللغويةآنيـةالقـرالدراسـاتفي

.الجعبري1للإماالأمانـي

268.صالأنصاريجعفرلا"بـي1جالسبعالقراءاتفـيالإقناعكتاب

سليمانأبوحسنصابروتوجيههااالمشهورةالسبعالقراءاتفـيالتيسمير

انرياض.،اشوزيخواواننشرللطباعةالكتبعالمدأر1،.صرآ

في34(،ص!الكتبدارفي)مـخطوط1525رقم3-جالمبـردا!المقـتـضب

92صشلبياسماعيل،للغويةواالقرانيةلدراساتا

في(،الكتبدارفـي)مخطوط91رقمالزجـاجـي،الكبـيـرةالجـملكـتـاب

92.صوشلبياسماعيل،واللغويةلدراساتا
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منهاالاستشراق9النحوموقف9القرآنيـةتالـقرا،1

الزمخشرىِوقالالياء)1(نحوالألفتقربأزهيإلم!إمالةأن()التبصرةكتابهفي

وابن31َ(الجزريابنفهاصوكذلك،)2"أممسرةانحوالألفتنحوأنهيهـ()338

.د(أيضاالجزريأبنوافقاسسيه!طياأنكما)4(عاقيل

فيتشبعأنالكسرولاأوالياءإدىتاماًقلباًتقلبأنلألفالإمالةيقصدولا

بم.آتامأإشباعاًإمالتثا

وأنواعها:مالهالاٍأسباب

ستةفيأطالأماأسبابالكبير()الأصولكـتابهفيالسّراجإبنحصرلاقد

،المكسورةغيرالراءأوإدستعميةاحـروفحدذلثمنمنعإذاء،،سباب

طألضاقطالصادأطألمحاءءطا(لفاا،)أنتفاف:ؤ!اتيخروثسبع!(!سسَععيهآأوأمحروف

الحنك.إلىبهااللسانلارتفاعمستعليةوسميتالطاء(،اصغ!-ا

يهي:تلإمالةالموجبةالستةلأسباباآماو

ينقسموالأول،قبلهتكونوقد،لالمطبعدا(محسرةنتكووقد:دلكسرةالأدفإمالها-

الراءفيهالذيوالمثال.)راء!فيهيوجدلاوصثال)راء(فيهمثال:قسمينإنى

،بناءكسرةأوإعرابكسرةالراءكسرةتكونآن:قسم!تإلىأيضاًينقسم

فـي(،انكتبدارخىؤمخطوط؟؟صاصانبآبـيبنمحياأنتـبـصـرةبحَف

ص!2-.3.واللغويهآنيهالقرراساتاك

المنيرية.!لطباعـةإدا!ة2؟،!ص9جيعيمشالإب!المفصَليتص!ح21!

03.ص2جمحمفمصطفىمطبعة.العشرالقرا-اتخـيإل!شر

2A8جمحمدمصطفىمطبعة،مالكابنلألفيةعقيلابنشرح A.

114.ص1جالقرانعلومفـيا.لإتقانإ؟!

36.صرشلبـياسماعيل،للغويةواالقرانيـةالدراساتفـي)6(
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من!أةشتدثمرأووأننحو،موففنيـه"تفرةاتـفرأءأ-

زائدةألف:قسمينإلىكذلكآإعرابك!هـةال!اءما!!هـتهالذقيوا

أوزانتسعةعلىيأتيللمدزائدةألفهاسذياو.أصلىصتمنقلبةوألفللمد

ثي:

.آبرار،آوزار:مثلأفعالط

.صُخأر،-كقار:مثلأ!فعًا

.جدار،ديارمثل:فِعَال

.نهار،قرارمثل:اطفَعَا

هـ.سسّ،صبماشمفلى:فَغال

.دينارمثك:فِيعَال

.قِنْطارمثا!.فِغلال

.مقدارمثل:مِاثعال

.إبكارمثل:إفعال

فالذقي:قسمينإنىفينقسم)راءً(عينهأوالفعللامتكونالتيوالكلمة

)ياءً(بعدهوتكون3ت()الكافرمثلمضطردإًوأصلاًللفصكلاماًالراءفيهتكون

إلى)أنصاريو،()جبارينمثلوفوحر،مجروهـةأومنصوبةأكـانتسواء

.(الله

طغيانهم،إَذانهممثل)راء(فيهاوليسنلكسرةألفهاأميلتالتيالكلمةأما

والزنى.،الربامثلألفوقبلهاللكسرةألفهاأميلتالتيامملمةوإ

المنقلبه:الألفإمالة2-

الأوزانوعلىفعلاًأوإسماًإماوتكون)وإو(أو)ياء(عنمنقدبةإماوهي

التالية:
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-72-

فَعَل:ح!وَى.

شرىَ.،هدق:لمحعَل

.تَاقاه:فَعَلَة

منهاستشراق3واالنحووموقفالقرآنيـةالـقراءات

نص.مَفعَا:مه

.مرضاة:مَفعَلة

فجراها.،مُوشاها:مفعَكْ

.مُم!حاة:مفْعَلَة

.ةتوهـا.5شَههـعَلَة

ضَقتَعَل:فئتهى.

!ى.زآ،نىدأ.فعَاىا

نا.ياخطا:ئ!!فَعا

مى.يتا،رىنصا:صىشَعَا

حوايا.:اعلفه

نأندولامهاعتقتماومنها،الأفعالفيالمناقلبةالألفهـتأميا!ماأماو

لأفعالىوا،ايإناقلابهومالةفيافيالسببيعَونلأ*عينهتعتلالذيلا!نعينهتعتل

الأوزانعلىوهي،ومزيدثلائيإلىينقسموالماضي:ومضارعماضشيها

اضالية:إ

.الواو(أصل)منطحا!ا،حاها*شَعَاِْ

.الياء(أص!)!طغى،قضى،أبى:شَعَاِ

-!حى.إ"آدهـإطآحى!:افعَل
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ممهأأةشتشرأق5اتنحوموقف9أتقرأنيـهانـقرآءأ!

صنًى.،وصتَى،سوى:فَغَلَ

تلقَّى.،!ىتز:تَفَعَّلَ

.افترى،تقىا،اهتدى:لمحتَعَلىا

استسمَى.:اسئتَفْعَلَ

.وىسا،5نادا:فَاعَاطَ

تعاطى.،تعالى:تَفَاعَلَ

أبنية:ثلاثةوهيللفاعلميةإماالممالةالمضارعةأساالأفعاوتكون

.أرى:فعَلأ

.يرى:يَفعَلُ

نرممى.:نَؤحَل

أبنية:أربعةوهيللمفعونتمبنيةأو

ئتلى.،تىلُؤِ:ئفْعَلى

.تُجْزى،تُنْسى،تتْلى:تُفعَكُ

نؤتى.:نُفْعَلُ

.تُسَؤَى،تُونى:يُفَعَّكُوئفَغَلُ

يُتَؤفى.:يتَنكلَغَل

.يُفتَرى:جنْتَ!!ل

بالمنقلبة:المشبهةالأ!فإهالة

.تقوى،موتى:فَعلى:أوزأنأربعةولها

ضِيزَى،إحدى:فعْلى

موسى.،أنثى:فعْلى

.سكارى،سارىأ:فُعَالى

3:9
-الا-
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منهاوا!ستشراقالنحوموقف9القرآنيـةالـفراءات-74-

وأ)ياءً(الكلمـةعينكـانتإذا:الأحـوالبعضف!تكونبكسـرةالإمـالة4-

.زاع،ضاق،حاق،زاد،شاث،جاء:مثك،)واواً(

مثل:فعلأواسمإماوهي،فقطالإمالةلاتصدالكلحمةوتمالدلإماله:الإمالة5-

.عماد،ناس،ترأءىَ،!انأ،لَىرأ

بمنزلةفـصـارتياءألعيرقـبللا"ن،بيـاع،!يـالىمتل:لليـاءالألفإماله6-

.عِيال،جِمال،سِراج،نحو،قبلهاتكونالتيةالكص

ئيةالهبالحروفتمالكما،ذكرماغيرشاذةلأسبابإ!ألاسفوردتقد؟

:سورةعشرةسبعفيئخمسةو!حيالسورةبدايةفيتئعاشتي

وأولأحجرأبراهيم،يوسف،هود،جونسسورهأول،-آصزشيالراء-ا

ائر-عَذ.رةسإ

طه.،!ريمرةسإأوا!)كهيعصر(شيالهاء-2

.()ب!؟،()كميعصفيئاجاءا3-

والقصص.الشعراءسورةفي()طسم،(أطهسورةشيإطاءا-4

.()حمفياطاء-5

منىصاتْ!اكليميلان!اتاهـأل!اشىح!مزتاسدانيأعدمروم!!اوهـلر اللاما!ة

دنى،أ،طرقي!أيحى،عيسى،يَىمو:4ثالى،إياءاتذوا،-ضااطشعاليماو!اهصماءلأا

.،1)لخا000،ىممكرذ

46.صالدانـيعمروأبو،السبـعالقراءاتفيالتبسير)1(
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تحنض!ذ"+ستشْرلمصحوة؟شمقتتخر.فمـتلمءات!نـضرة

الراء:حرففيالإهاله

-3/؟-

:الراءحرفإمالةشيانتاليةالاَراءالنحويينبعضأورد

.(1)1(غيرهفيلهاليسرأيالراءكسرفي"للعرب:الكساثيقال

أءثا.ءا*اا-111-ص1110111-

صنسيصيحسررىدوضمصدمسابرباص!كى//ادر.كمروابوروت

يكسرون"وأدراكه،وترى،وافترى،أدريك"وما:قولهنحوحروفألاإالقرآن

.")2(إلرإءات

تكرروفيهاواَخرهاأولهابيزفيمانبوة"الراء:البغداديالخياطسبطوقال

.")3"الفتحةوالضمةكذلكوكمضرت!تنةبمنمِفيهاأيمععمرةواحرف!تبمنزذةوهي

والوقف،مضاعفةكأن!خرجتبهات!طمتإذا"الراء:سيبويهوقال

!ليلوافنم(مراشوهذا،رإشد)هذافالزاكاتلكالراءح!انتفماإيفاساًتيزيدصا

الأفعالنصبفيقويتكذلككانتفلما،مفتوحينبراثينتكلموأكأنهملأنهم

فتمي!!الجرفيوأما.مفتوحتينحرفعِنبمنزلةكـانتحيثالقافلةتجزوصـارت

حرفانكأنهالأنهامضموماًأومفتوحاًأومكسوراًالحرفأولكأنالألف

وذلك،الألففنصبتمفتوحةكـانتحيثغلبتكماهنافتميلهامكسوران

فـعـاللقلتكـأنكالدوارومنالمعـارومنعوارهومنحـماركمنقـولك

.")4(وفعايل

)11

)2(

)3(

)4(

162صالكسائيئيالمعانر(إ--از

2صشلبيالفتـاحعبـدد،واللغـويةاَنيـةالقـرالدراساتفي r،rًعننقـلا

39.ص)33(رقمالورقة-الموضح

72.صلبغدادياالخياطسبط،المبهج

267.ص2جلسيبويـه!الكتاب
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منهاوأ!سنشراقالفحووموقفالقرآنيـةالـقراءات--76-

آرائهم؟بعضيليفيمافأوردالراءإمالةفيالقراءآراءوأما

قال،لغلظهلهلاهـمةصانةمكرهـاًبكونهأنانرد"والراء:الجزريإبنقال

نأالناسدبعممهملووقلى،،مصأعفة!أنهاجتحربهالثَلصتإذاز:يهسيبهِ

كاصماتشديدهاحالذلكفأظهر،المرةبعدالمرةبهااللسانترعيدأشتكربحقياتة

كماتكريرهابإخفاءذلكمنالتحفظهووالصوإبالأندلسيينبعضإليهذهب

محصرمةبيافيأتيمشلىدةتكريرهاإخفاءفيقوميبالغوقد،المحققينمذهبهو

بهيخبوِت!ش!يداًمشدذةبهـااصعففاألتفيـجبزي!صا!%ظأذا،ثوتإأنهـء!بيـهَة

نحووانعسراخصرفيمبالغهغيرمنواحدإًإرتفااعاًوواحدةنبوةإدلسان

يخذحبلآنحونْحوائها!اتترقيشئهاحى"طوسيحتررْ،موسى)خرث(انرحيمأإلرحمن

.)1(المغفلينبعضيعانيهكماجهامخرعنلفظ!اوينتلأثركحا

الجزربَابنذكرهماحولتفسيرهفيالأنصاري!ريازالاسلامشيخوقالى

وان،بهاللفظعنداللسانطرفلارتقاءالتكرارقبواتالهأنأقيسكررالراءإنقال

يجبطنهوبلكذلكوليسمتعددةأمورشيحرفينمجرىجرقأنهتيا!سا

تقومتوك!صوأذتكرير-صفاسإءاأتمنالـخويو-زءص!صاءأتقيانمنهاخحقلا

يجبلحناً!طونه!أتحراءأب4يخعتا-لاونحمحتيأح!ا،ثتحتياكأأتكسر:ينعزام

لم.)3بالفعللابالمَوةثابتهالتكريوصفةوأنإلحرفمحذاأداءفيمنهاضحفظإ

921صر1جالجزكأيالن،النشر)1(

.د،العربيةواللهجـاتالقراءاتفيالإمالة،واللغويةآنيـةالقرالدراساتفـب)2(

-237.238صشلبيالطتاحعبد
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-لالأ-م!هأوأةشصشرأقآتمعوموقف9أتقرأنيـةاتـقراءات

منوكانالمعريسليمانبناتعليآبأسمعت":الدانيعمروأبوقالو

هوالكلمهذأفيالوقففيالفتح)1:ياتو-المتصـدرينآجلةومنالفهماأها

الإمالةيؤيدومما")1(،البغداديينمذهبهوفيهافيهوالإمالة،البصريينمذهب

ينتملبذلكأجلمنفيهاوالكسرةتكريرحرفالراءأنسالقبجهةمنأيضاً

ءنىرةالإثأآمت!ائوكهْ!كيكسرت!ءئىرةالإلفا!لْتدْلثقص!ذْاىْ،كسريتن

:قال،الصوتوتجانسحسنأوازدادتالإمالةقويتالكسرتكر!هـإذ!،كسرتين

يعني،النارمنباللهوأستجير،بالحمارمررتيقولون"إنهمسيبويهاطقاوكذلك

قبالىاءشجروكأنهمضاعفةعندهمكأنهاالراءلأنقال،"اسعكوتافيئلإمالةبا

بعدالياءكان!إذ!ةيقولوعم!أبا"سمعتعيرالنحوعيسىبسعيدلىقو3(هـأءإ

لااومجاهدابتأصحابأدهـكت:عصهـوأبووقال،قال،الرأءكسوتاهـاء1

،وترى،وافترى،أدرإكوما:قواسهنحووصاصلاإآنالثَرمنشيئأيكسرون

علىني!لالخالصةالةلأماتعمروبواختصفلهذا،انراءأتيكسىهـونو!دراكم-

.مجاهد"31!ابنبلأص!واتباعاً،بالعرباقتداء،غيرهاوبينبينهاالافرق

ماشاختص)4(سواهماويفتحالبابهذا!تالراءفيهمايكسرعامرابنوكان

سيبويهيقولحصماالراءلأنالإمالةفضكمنبهإختصبماالبابهذامنالرإءشيه

.بالياء)د(شبيهة

1()

(2)

)3(

)4(

192(.ص62)ورقةالموضحعنونقلا923ًصالسابقالمصدر

62.ورقة492صالموضحعنونقلاًص!923السابؤ،المصدر

!هص33ورقةالموصحعنونقلا024ً-923صرلسابقالمصدرا

216ص!الموغمع

سيبويه..27،ص!2جالكتاب
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منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرآنيـةالفراءات-78-

آبصارهم()علمفيتقرأالراءأن()الحجةكتابفيخالويهابنذكروقد

رغبةأنبحجةلكو*،الآخرفيمكسوكأةاانرأءكـأنتإذاشابههاو!ا،بالتافخيم

.فيه)1(أسذياالتكرهـيروبسببذلكصيإصعرب

.()2()الحجهَكتابه!الفا!سيععلبىأبوذلكف!ووافقه

سيبويهأنحيث،القراءمنأكأسالراءيميلونالنحويينأننلاحظتقدممما

كانتإذاأل!بعدهاليسالتيَإطروفإمالةالعربصتسمعآنه"انكتابفيقاا-

إلىأقربهوالبصريينالقراءمذهبأننلاحظكما،")3(مكسورةبعدهااءال

الإمالة.ف!بالنحاةال!أقربهمالذب!اجغدأديينااءالق!صدا!إلاًشيهب!ني

الجوامعجمعكتابهفيوالقراءالنحاةاَراءحولبتوسعهثامأبنكتبوقد

فيا-نهحوي!--طفألقرا-سـا!!يفاضاو؟ين،لاصـيوطىِحأ!زاهأهحعض-ف؟

لإعالة.االأحكامتدوينيم

كثيراشتخلكصا،باترأءأتهمشتغروااوأءإتالقرأبةننسأمنكثيراشتغلوقد

آكأهـبمسائكعلماًبالقراءاتعلمـهإنىيجمعبعضهمو!ان،اضحوباالقراء!!

والذينالقراءالأئمةشيوخمعرفهَحولوافياًتوضيحاًالتاليةالجـداولىوتبينالنحو

عنهم:وأخذواعليهما-هـآه

صر3خالويهلابن،الحجـة)1(

ص!1.74جالفارسيعليلآبـي!الحجة)2(

سيبويـه.27،ص3جالكتاب)3(
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من!ةوأناستشرأقأننمووموففأنقرأتيـهانـقرأءأ-

لمؤلفا

البغداديافياطسبط

العرليةأسرارفيالأنباويابن

6القراجهالفيالسغاوي

لفمـه-الفصاِف-بـحـيعثاب.

الشافيةفيالحاجبابن

الشافيةشرحفيالرضى

أكرز!ثكرحفيابعمري

الارتشاففيحيانأبو

الشاطبيهشرحفيالقماصحابن

النشرفيالجزريابن

ألاتقانفيالسيوطي

الهمعشرحه9الجمعفيالسيوطي

الألفيةشرحفيالأشموني

وفاتهسنة

6 Aهـ

لاه!3م

هـ755

هـ108

هـ119

هـ411

هـ9لم9

ء\،غصرلأ،جالهعصلشـرح73،ورقـهالمبـهج)1(

صر6،شلبياسماعيلعبدالفتاحد.أ،للغويـةوا

116.صالشاطبيـة،شرح)2(

.41ص!،\ج/لإتقانا)3(

32،ص2،جالنشر!0،02حر2،ج،الجوامعجمع)4(

702ص،4جاالأشمونـيشرح

-!/"-

قارئbأهوانحوي

قارئ

لغوينعوي

نارئ

نحوي

نحوي

)1(

قارثر

نعوي

)2(
تارئ

فارئ

)3(
قارئ

نحوي

نحوي

)4(

(oز

ألقرأنيـةأسـأتألدرحَـمـاب

.13-158

.35
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منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرآنيـةالـقرأ،ات
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من!وأةشتشرأقننحوةوموقفأنقرأنيـةأنـقرأءأ!

؟

ق

أ!بمألب!ب
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منهاوالاستشراقالتحوموقف9القرآنيـةالـقراءات-82-
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--إكأ!ز!؟شتـززضتائتعرآصيـثة؟تخراأ

:القراءاتمصادر

هوكماح!محمدسي!دناإلىجبريكنقله،وجلعزالله!صلامهوالقرآن

بدليل،فيهيبداطأوعليهيزيدأومنهينقصأوفيهيغيرأنلأحديحقولا،فياًص

بقرآنأتتلقاءنايرجونلاالذينقالبيناتآياتناعليهمتتلى"داذا:تعالىقوله

-اولصلهماالاأتمها).:فاءتـلـضهـ.4اداآا./آ101/"اعاءةا4أ"اَآI"أ!

ب-هـ!ء-ءخا-يءَس-.-جماص----ر--!.--يمص

.(1)1(عظيميومعذابربيئعصيتإنأخافإني

سديدعلمه،يوحىوحيإلاهوإنالهوىع!تينطق"وما:تعالىوقوله

.1()2(القوى

لقطعناثمنجاليمينمهلأخذقاالأقاويزنجعضعليناتضوّلتلمإوا!:تعاشىوشوله

.(3)1(يئبأس!هنه

نأصراحةيفضيوتعالىسبحانهالخالقعندمنالقرآنياضصاهذاكانإذاو

وأيبدلأوفيهيغيرأنيستطيعلاانكريمالقرآنهذاعليهأنزلالدي!طمثئأنرسول

كذلك.هذافعليستطيعلاآخرشخصأيأنبهالمسلمفمن؟يزيدأومنهينقص

فإذا،!كلالنبيمنسمعوهكماورووهالكريمالقراَنالصحابةنقلوقد

الشوأهدمعتلكالروايةفتـدلالنقلفيسواهعنمنهمأحـدروايةاخـتلفت

ت%رتثبتسمعوهاك!اجميع!ااتشقي!نهاغيرهمبياستشهدانتيوالثوأبت

دشأوذإكومن،العرتةاعبائلالهجاتحـحبثص!نأكثرعلىدر!اصراس 0001ة11

التالية:انروايأت

)1(

)2(

)3(

51آيةيونسر،سورة

2-فى.ايةالنجمسورة

44-46.أيةالحاقةسورة
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منهاالاستشرا!9النعووموقفالقرآنيـةالـقراءات-84-

!11

عقيا!حدثنيثإطيثاحدثناعفيربنسعيدحدثنا:اللهرحمهالبخاريقال

مخرمةابنالمسؤرأن،بيرا(صبنعرودأخبرني:اطقا،شهابآبيعن

:يقولالخطاببنعمرسمعاأنهماحدقةءعبدالقارقيبنوعبدالرحمن

فاستمعتكلل!،النبيحياةفيذ()الفرظسههـرةيقرأحكيمبنهشامسمعسا

اصلنهحمؤإ1111ء--ا--ت.ا-اتا-ْا!

كحدت،لح!يعاللهرسولطيعرسي!لمثيرهحرو!علىيثراهوكإدا،لمراءله

أقرأكع!ت:فقلت،بردائهفلببته،سلّمحتىتفتصبر،الصلاةفيأساوره

فقلت:،!اِدد!اللهرسولأقرأنيها:أطقاتقرأ؟سمعتكالتيالسورةكحذه

أقودهبهانصلقتفا،قرأتماغيوعلىأقرآنيهالَجي!قداللهرسوتفإن،كذبت

حروفعلىقانالؤسوشةيزهـأهذاسمعتإنيفاتلتلجي!،اللهشسوأطإلى

ا؟ا-11ثد.حَح!أا؟أأ.(

أنتيأناتر"ء3عليهشزِا(خ!ابا"ااب-اعيبلإ.امدهرسو!ورفف،شتس!ئنيها

الاتراءةفقرأت"عمرياأقيأ":قالث!(أأذهـأنت"كدلذ:!الدإفقاك،ي!هـأسمعته

اعىألْرْتآ\.11011"11ء-آ..ااوأاكاأ1صحانته.ا*111اا.صأ.َأة11-
-هـا!ء!،/!ى-9.-سح!.امممرهـسو!تش!!ا-هـ/يسي

أ.منه")امابفاقرآوا،سبعذأ-ف

أنش"اععىتنصانتيالتاني!انروإيهإتحضلياالياشقيعبداكتورأن!كـذلكوآورد

منثابتبنوهـيدالخطاببنعمرعنالجزرقيا-!حديثفيجاءقـد

وعامرعبدالعزيزابنوعمرال!بيربنوعروةالمكندرأب!!وصتالصحابة

الأوكعنلآخراخـذهابسنةاءة"الض:قالواأنهم:التابعينمنالشعبي

.أ)2(أعلمتموهكماهـاقرأفا

عافار،بحْيأضاةعندكان!ةالنبىأنعنهاللهرضىكعبب!تأَبىعنوورد

علىالقرآنأمتكتقرئأنيأمركأطهاإن:الهفاتاقأاس!لااعليهجبريلفأتاه

ص،الفضليعبدالهادي،أنيـةألقرالقراءات30آ،!كثيرلإسدأنال!ِمخصمانل

هـ،988الجـزري،محـمدبنأحمدالعـشر،ا-إتالقـوفيالمهـثصطيـبـةشص!ح

مصطفىمطبعة،القاهرة،الضباعمحمدعليالشيـضومرأجـتوصبطتحـقيؤ

17ص،\ج،لىا/لآوالطبـعة،واولادهالحلبيالبـابـي
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!إ!!:ش7ء-ر-تتإثت"ة؟ث

أتاهثم،ذلكتطيقلاأمتيوإن،مغف!تهوتهسعاثاطهاأسأل":فقال،صف

أسألفقال،حرفينعلىالقرآنإمتكتَتفآتيأمركاطهإإن:لهشاتالطالثانية

اللهإن:فقالأسثةالثاجاءهثم،عكةتصيؤلاأمتيوأن،ومغفرتهمعافاتهالله

معافاتهاللهأسأرفقال،ف!!ثا،ثةعلىالقرآنأمتكتقرئأنيأمرك

نأيأصِكاللهإن:فقال،أهـإبعةاجاءهثب،ذلكتطيقلاأمتصبأنومغفهـته5

آصابوا"إ؟لم.فقدعليهقرآوأحرففآيما،أحرفسبعةعلىأمتكتقرئ

والمختصينالعلماءبعضآراءيليفـيماأوردالقراءأتمصادروحول

:الشأنالعظيمالمجالهذافيوالمهتمين

الخقكدونأيهنرفع!حسنيبماالاقراءامحىاريءا"وليحذز:الجزريتايقول!.ا

.2("زروايةدونلغةأوإعرابوجهأو

اعراَناحروث!نسيءفيتعتمدلاالقراء)إوأئمةالدأنيأعمروأبوويقونا."

الأثرفيالأثبتعلىبل،العربيةفيوالأقـيساللغـةفيالأفـشىعلى

فشو9ِ-لاكل!بمِةقيالي!ي!ىدهالاعندهمثبتتإذاايةاناهـوو،النقلىفيئلأصتىاو

.إليها(1)3(والمصيرقبوليايلزممتبعةسنةالاتراءةلأن،لغة

)2(

3()

سبـعةعلىأنزلاَنالقرأن)ليا!باب،المسافرلنصلاةكتـاب،مسلمصحـيح

(.أحرف

الإسلاميـةالوطنيـةالمطبعـة،القاهرةهـ،833الجـزري)ابنالمقرئينمنجـد

3.1 r3صر،هجرية.

،القاهرةالزرقـانـي،العظيمعـبـدمحـمد،القرأنعلومفـيالعـرفـانمنـاهل

213العـربيةالكتبإحـياءدارمطبعة V،ص\،ج،الثالثةالطبعـةهـE N O،ًنقلا

39ص،الفضليعبدالهادي،القرأنيةالقراءات،البيانجـامـععن
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منهاالاستشراق9النحووموقفالقرانيـةالـقراءات8--آ

تواقهـقدبهالمقروءنيكوأن"شسشرط:أصلاحابنعثمانأبههـعمرثيقوت.3

.")1(كذلكنقلهاستفاضرأوح!قرآناًاللهكأسولطعننقله

.")2(كفيتمفقدتبتدعواولا"إتبعههـا:اساقامسعودإبنوعن.4

عالمتص(1)3(.كمااَناالفا51تؤآذ!لأ!-لمجهاللَهاللهسهل1"اذقا)(:عل!.".ه

هـهـهـهـ01،حميسر-هـ--ء--بهـ!

الرأفيإعماليسوعأنه:المتكلصينمنشوماصا"قا:الإتفانفيإدسيوطيوذ!ر.6

فيصواباًالأوجهتلككانتإذاوأحرفوأوجهقراءةإثباتفيئوالاجتها*

بها.قرأ!صاننبيأنيثبتاوإق،إنلغة

15(لاقرإ-ا!فكروْأنافهمإِإن!با-ج!اشصكو!أتحصح!!كها(لدكخ!شف"-س./،

غيرمنحصافرشمنكرها،قمبهعلئجبريا-بثانزتإدنبيص!أقهـةمتوأمسبكل

روقَيطسوفنئ!بنتمكطعَرِبهتيستم!ل!نرئي!ِ!كْقويووئم،ريبةو*وشث

سبعةعلىأصقراَنا"آنزف:او%لسلااصلاةاعليهخونه!تا(صحـيحفي

."أحرف

شيالوحيمنالسبعا(تحراءاتهذهاجست:قائلاًحس!تطهالدكتوروأضااف

اللهجاتمصدرهاقراءاتهيئوإنمافاسقاًولاكافراًمنكرهاوديس،فيولاقليا

مظاهرمنمظهرهيإنماأ!اعرضناالتيالقرإءإتهذهآتقهـىوأنت،واخسَلافها

.أنلهجات)،،اختلاف

38ص\،جاا!شراالقراءاتفـيال!شرطيبةشرح)1(

49.ص،الفضليعبدالهادي،القراليةالقراءات)2(

ضيف،اشوقـيد.اتحـقيقهـ،324مجـاهدابن،اءاتالقـرفـيالسمعةكتـا!

لح.46-7ص،م7291.فالمعاردإر،لقاهردا

طهالجـاهلي،الأدبفـيئ39-69/ص،الفضليلهاديعبـدا.القرانيـة-إ!لقراا

؟9-69صرحس!!
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تنضوأص!سمشرا!اتنحووموقفاتقرآنيـهأنـفرأءأت

المسلمينلمعتقدمخالفأمرهوالقراَنيةالفهـاءةبابفيإذنفالاجتهاد

وعملاً.علماًجميعهم

أمرهوانرابَبهذايقولونمنعندالقرأنيةالاقرإءةبابفيالقحِالي!أنكما

بدليلإلاإليهاالرجوعيجوزلاظنيةحجةهواصقيالص-الأنذنك،أيضاًمخالف

11الق!هخدسه!،--هـ،-ولاىة183،اةإإا*إ(:ة%"9.،إَإ(4."فص-إت"
.هـهـ!ا-!.--؟--هـ"-!-هـصهـ-صرسهـي-،ر

إلمقواسة.بهذه

واضحةدلالةتدكذكـرناهاالتيالأحاديثجميعفإن،الاتوأ!وخلاصة

صيئاللههـسولإنىبهاوموحى،تعالىعنداللهمنمنزلةالقراءاتأنعلىوصريحة

مزاصقرأءإ!فهذهاتمقوأعليهبمإفاشضوإ:إشصحانجةأت!،إشتبليغإلاصكبحَعـتاسشو-!

متواترةإليناوصلتأنإلىتبعهمومنالتابعـونعنهموأخذهااللهرسول

ا!حيحة.اني!شالأَبا

القرأنية:القراءاتاختلاف

الجزريوابنالرازيالفخروالإمامقتيبة3تامئلالعلماءبعفم!حصرأغد

يلي:تجاالقراءاتشيالاختلافأوجه

مثل:صورتها،أوالكلمةمعنىفيتفييرأيدونماالكلماتحركاتفيالاختلافا-

-)1(
!ت:مثلىو.بنصبماقـرئحفولمج!حجق؟لحـصةبر!ح!تض:تزيشيخنينئ

بنصبها.وقرئتأطهربرفعقرئت:أطهركم)2(

-'1ايةالشعراءسورة)1(

VAآيـةهودسورة)2(
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منهاوالاستشراقالمحوموقف9القرانيـةالـقرا،ات-88-

مثلت،الصورةوبقاءالمعنىتغييرمعالكلماتحركاتفيالاختلاف2-

بتشديدوقرئت،تا(5ص)زوريعاغعا!افاءبتخفيتفرئت:(ز!هـيا)1وكفلي

.)زكريا(ونصبالفعلفاء

!ا!.الصهقي،وبقاءالكلمةمعفتغييممهطالكلمةف!-!!وفالاختلاف3-

ننشزها)2(كيفالعظامإنى)انطر

المهملة.إءبالهاننثى

وقرئت،المعجمةدانزإيننشزهاقرئث:

مث!:،المعنىوبقاءالصورةتغيزمعالحروففيالاختلاف4-

."ظنفوشث!ائحهـمزتتض:لض"لنضاِائعيه!ء

ا-)خ(1!01-0ص01001

سحصهاحـصشرررادلم.شـتا5
-6ا!هـ

المهمئة.ا!سادبا()بصطة

-ء--11011!-/،-ء-.
لصوكـر،طهملهالسيرب1/بسصهلص-.

مثك:الصورةوتغيّرالمعنىتقئرمعالحرو!فيالاختلاف5-

المهملة.باطاء(و)طنلحوقرثت؟المهححلةععينرروطلعقرئت:شضودوطلع

مثك:حْير:والقالتقديمفيالاختلاف6-

(.تبالموالحقةس!جاءت)":ئتف:()بالحتيالموتسعَرةجا-ت

31لمآلةعمرانأل-سور)1(

3د9ايـةال!ص*-دذ*

اية+ع!ءألما!هـذسو

3!ثأيةأثوام!ةرذ

16آب!قسورة)؟(
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!!-سدمثرة؟.ن!حمة؟تزت.ئغ!ر"نيـف؟ئـضرأءأت

الخوفلباسالله)فأذاق!:هـئتة""ث)الخووالجوخلباساللهفأذاقها:ومثل

.(والجوع

مثل:واشنقصان:الزيادةفيالاختلاف7-

.(أيديهمعملته)وما:ئتقر:)2"أيديهمعملتوما

.الحميد(الغنيالله)إن:قرئت:الحمد)3(الغنيهواللهإن:ومحل

كلامهيالحروفهذهوكل؟باتولهالاختلافهذاعلىقتيبةإبنعقبوقد

يعرضهكانأنهوذلك،السلامعليهشسولهعلىالأمينالروحبهنزل،تعالىالله

!تاجهإاللهفيحدث،آنالؤِهـتعندهاجتم!!بماهـمضانشهوضصتش!ركلشي

أمرهأنتيسيرهمنفكان،يشاءماعبادهعلىوييسريشاءماوينسخيشاءماذلك

.4"اعأدتهماعليهجو!طماوبلغتهـبمااقوكا!يقريءبأن

القراَنيه:القراءاتاختلزفأسباب

علىنفسهاللقراءةوتابعةملاصقةأمورإلىالقراءاتاختلاثأسبابتعزى

يلي:كمانوعلكلبتفصيلنأتيأنويمكن،اختلافها

112آيـةالنحلسورة)1!

3؟اَيـةيسرسورة)3(

26ايةلقمانسورة)3(

شـرح!k"VTقتـيـبـةبنمـسلمبناللهعبـد.3/صانالقـرمشكلتأويلإث(

العربية.الكتبإحياءدارمطبعة-القاهرةصقرأحمدالسيدوتحقيق
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منهاوالاستشراقالنحوموقف9القرآنيـةتالـقرا،1

!اللإ:النبىقراء!ةاختلاف1-

عنحصلاهماسعيدبنويحيىفييدحدت:قالى،سلامبنأبههـعبيد!!!فقد

صدريفيماحك:قال،كـعببنأبيعنمالكبنآنسعن،الطوي!!حميد

أقرأنيها:فقلت،قراءتيشاَخروقرأها،آيةقرأتآننيلاإ،أسلمتمنذشىء

،،1002ء.سا.اثاء10،01َء-برا!آاا!اص111

رسولىيا؟!ثملت،إللهرسو-ك،حاتينااللهرسولىا!رأنيهافاتالى،كدفصةأللأ4شسوات

وكذا؟كذاآية!زهـتنيأسيى!لاَكأهـ:أوقال.نعم:قال؟وكذاكذ!اَيةأقرأتني.أطها

عنوميكائيليمينيستجبريا!فقع!أتيانيوميكائيلجبريلإن:فقال.نعم:ة!ال

بلغحتىاستزده:م!ئااتف!ا،حرفعلىلىلمرقر!.جبريل!ر!،يس! !-َ.!-11ا0افقا!ا

اصحريقص!!-اإ!جتلأَصلصثث!ثىشاثْ)1"،!افف-/شَافى،!ح!هـثضمبعت

خفصقفارفعلىمتعَثء-ط:ثهـآطبعالنبيأنب!هـ:أبيعنالجـحدرياىا

..ً؟ء21(/1ا-
لمسرتعالمل!أفلا:أقي!طمكها!أنه.غاعى!-حد.أخر-5،كأ*حسانععا!"
هـمـبرَهـبيي!ضامر!*هـجا.!

الدين!يوم"لإمالك!-هـأآء:طيةعنهر،!!ماومنه!هو)3"آعهيئ!هـاتصا!مأخافيئما

لأ)؟(.3يئالدلو!أمماؤلأو

المسلمين:لقرإعقوسلمعليهاللهصلىالنبيتقريراختلاف2-

وماابلغتهماضوك!يثربَء-بآهـهـ+أنهتيسيرهصتكـانأنةقتيب!ة31تذكر

الأسديوا.(حيز)حتىآ!!(!جِص)عتى:قرأفالهذلي،عادتهمعليـهتجم

28،صالأندلسرداربيررت-مى/ء/\\1ْثالدمشقيكـثـيـرابقالقرا)ت/فـضائل(11

ص!401الفضليالهاديعبدالقرانيـة-القرا-ات

6"/\آيةالرحمنسورة21(

)3(

)ث(

القـراءات7،صرلَأاجآن/القـرعلومفـيالاتقـارلم،10ايةألسـجـدةسـورة

01"صرانتاغرا

أيـة4الفاتحـة

3!ايةيوس!سورة(ت)
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1ح!--أمنهاستشراق3واالنحوموقص9المرانيـةالـمراءات

()4(إليكمإِعـهـدلمأو)،()3(وجـوهو)تسْـود)2!(و)تعْلَم،(()1)تعْلَقُون:أقـر

يهمز.لاوالقرشيَيهمز،التميميَئ5

:النزولاختلاف3-

جهالمو"4:قالحيثكتابهمقدمةوب-المباكتابصاحبذ!هـهمااهذاو

اللهرسوليعرضكانبماالنزولباختلافأختلفماهو:المَراءاتمنالثالث

مابعدوذلك،رمفانشهركلفيجبريلعلىالقرآنوسلمعليهاللهصلى

كلحروفمنهيتلقون!لمج!اللهرسولأصحابفكان،المنورةالمدينةإلىهاجر

أطهالطفأنإلى،آخرعلىيقرأمنومنهم،حرفعلىيقرأمنفمنهم،عرض

يشعنمحتى،تطى*ثة"وعرضينضهـمنقَ!علىآو،ض!العمخرعدىفجمعهمب!

اختلافمنوقعوالذي،متقاربةوألفاظقليلةأحرففيإلااختلافذا!ف!ب

كمى!ةاللهرسولأصحابفرقها،عليهجـمعوافيماءاتالهبحروف

أهلمصاحفاختلفتفقدالسببودهذأ،تذه!لئلاانتسخوهاحينالمصاحف

.()ْمعدودةفأصفيالحجازوأهلالـيواثأهكوآالشا

الصحابه:عنالروايةاختلاف4-

وغيرها،السبعالقراءاتاختلاف"وسبب:للكرديالقرآنتاريخفيجاء

الجهة،تلكأهلىمنهحام!تبهاكانالمصاحفإليهاوجهتالتيئالجهاتأن

22آيةألبقرةسورةأ)1

601أيةالبقرةسورة2()

601أيـةعمرانألسورة)3(

06آيةيسرسورة)4(

تصحيـحجفري-آرثرالمستشرقيننشر/0صأنالقرعلومفىمقدمتان)8(

الثان!ة،هـ/الطبعة293الصاويدار-القاهرة-الصاوياسماعيلاللهعبد

بعدها.وما401صالفضليلهادياعبدالقرأنية/لقراءاتا
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منهاستشراق3واالنحووموقفالقرآنيـةالـقراءات-29-

ماعلىناحيةكلىأكلقفثبت:اطقا.أتشككوانناتطمنخاليةالمصاحفوكـانت

الخطيخالف!اهـتركو!،اخطاصوإلْضةبشرحلبضإلص!ع!.سما!آتلقوهنوأحت

الاحتـياطمنذلكفيرأثالماالصحابةعديهواشقهالذيَعثمانامتثالاًالأمر

بحرثمتمسكينكونهممع1-الأمصافهـأءةبينألاختلافنشأثتمَفض،آنللف

م!.فمنيمجميثيما،لاذ!سو!ْاآحْداختلفقدالصحابةإذآإ؟لمهـْالسبعةاحد5

ثم،زادمنمنهموبحـرفينكأ4أخذمنومنئهبمواحـدبحرفعنها-اتقـرآأخـذ

وانقطعواتخصـصـواالذياتفـاختلف،لالح!هذهعلىوهماجلادافيتفرقوا

.بنشرها)3(وبهاويعنونيضبطونهاللقرإءأت

انتيكجات:أوالل!لطاختلزفء.

!ع!إعناعاعقحـصادعمتخالد/ىحنبلىبتأحـمـدالإماءاوح-ر

جبريليا:فاقلت،االىرأحسعنديلبرنقيت:قالتمن!يفِهاسل!إنلهرسوذآن"تحذيفة

الذيانفانيئ،-الشيخريةوافيالغلامواأة؟!الىا-!جلىا،أميةأمةإلىأ!سلصإذف

3(.إآًحرث(1سحتعلىأ..ااَنأتا0110أ.-اأاً--ح-اة.
!ك-هـ!السرء!.ورلمحفطَشت!بارريحرا

هذاأنزأساتعالىاللد"أن:عباسأبن.صكأو!ا(لضحاكأنشامةأنجووذ!ر

منفيهالعربي"القرآن:سامةأبووأضافأ(ال!هـبآحياءمنحيكلبلغةاسترآن

لغاتهصاعلىيقرأوهأنلهموأبيحكـافـةعليي!مآنزأطالأنهالعـربالغـات

.(ةأَلذلذ(1فيهاءاتالاقرفاختلضتالمختلؤة

الماد)عبدطاهـِب!محـمـد!-29/ءحكمـهكأسصصهـواث-غصِواتالفـولـاكألص(\!

صـحـيـحعلىالبـاريفـح!عننقـلاًهـ-ء136جـده/الخطاطالمكـيلكرديا

بعدمأوماأ.صر!لأالقراليةاتإلقرا!الحخـاربَ.

الزركـانـيْ/!ا!ظيمعبمحـحـد؟6.حس9جلقرآنامعلوفـيفـانإلص!حلم!)2(

العربيـةالكتبإحياءدارمطبعةالقاهرذ-

03ص!كثيرلابن،القرانفضالد)3(

اسماعيلبنعبدالرحمنشـامـةأبو،478صرالأمـانـيحرزمنالمعانـيازابـر؟()

هـ.9134،إلحلبيالحابـيمطبعةالقاهرد،،الدمشفي
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منهاوالاستشراقالنحوموقف9القرآنيـةات6الـقرأ

:قالحيث(الجاهليالأدب)فىِكتابهفيحسينطه5ضورالدذاسكأيدوقد

حناجرهاتغيرأنتستطعلمالتيالعربلمحبائلبيناللهجاتاختلافإلىأشيرأنما

كمافقرأته،قريشوعشيرتهالنبييتلوهكانكـماالقرآنلتاقرأوشفاههاألسنتنهاو

وقصرتتمدتكنلمحيثومدتقريشتميلتكنلمحيثفأمالت،تتكلمكانت

لملتأوأخمتأ!-أدعمتتستئ!تنينمححِث9شتهّنت،تقتصِتتئحيث

.")1(تنقلولاتخفيولاتدغمتكنلمحيث

ابنبتوسعكتباللهجاتأواللغاتفيالاختلافمنالنوعهذاوحول

الجنديعليالاقراءاتمنالنوعهذاأيدكما،(القرآنمشكل)تأويالىكتابهفيقتيبة

ظي!ة!ؤهـياهـاننبيئضمغضقع؟!انتالَـيإءإتالتهرعي؟،إبمهـاعليمإلفنحملى!نجرتمحتحذ

المسلمين.لتراءأت

وشكلها:المصاحفئقطعدم6.

منكبيرقسهـانشأةبأنقالىحين،تسيهرجولدالمستشرقءليهذهبماهذاو

مقاديرالمرسومهيكلهيقدمالذيالعربيالخطخصوصيةإلىالاختلافاتهذه

وعدد،تحتهأوالهيكلهذ!فوقالموضوعةالنقاطلاختلافتبعاً،مختلفةصوتية

الحركاتاختلافيدعوالصوتيةالمقاديرتساويحالةفي!ذلكو،الناقاطتلك

الإعرابمواقعاختلافإلىيحددهماالأصليةالعربيةالكتابةفييوجدلاالذي

واختلاثبالنقطالرسمهيكلفاختلاف،دلالاتهااختلافإلىوبهذا(طكلمة

يكزلمنممفيالقراءاتاختلافكة-نشأةفيئالسببهماكـانااخركات

فييجتهدونالقراءفقام،")2(تحريكهأونمَطهفيالدقةتتحرلمأوأصلاًمنقوطاً

هذاتبنىكماوذلكص!.النبيعننقلأوروايةعلىيعتمدواأندونقراءتها

)\(

2()

صرد؟،حسينطه،الجاهليالأدبفي

عـبـدالحليمد.،ترجـمـةلسيـهر،جـولد8،ص،الإسـلامـيالتـفسيـرمذاهب

33911،المحمديةالسنةمطبعة،النجـار،القاهرة
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منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرآنيـةالـقراءات49--

التىِالهـدودإلىالبحثهذا!ت%خرموقعفيتعرضتوقدتسي!هـثجولذالمذهب

.المستشر!هذأرآلىدحضت

اَنلة؟التىاءاتالصف،االاصه5/دثالفه
-ص..---.هـ-صساهـ.-ص

إلىالقراءابينالقراءاتفيالاختلافشلبيعبدالفتأحالدكتورقسموقد

:)نوعين

يقلوانتي،3صيماالقرآنفيالمتفرقةأدكلماتالفظفىِياقعماوهوالفرشة

خفلصثاإ!،إ-مفو(!أ!هاس!ثيفلاوأ!ةفكر!!لسرافيئزودهارش؟ظوؤ*

:يلبمافيألقراء

وتاقبك.يقبلمثل:اضأنيثواأئتذ!ير.أ

.!تابوكتبمئل:وألجمعالمفرد20

.ويكذبونيكذبونمثا:والتشديداضخفمِفأ

الش!اطين.ولكنالشياط!تلكنمثك:إنبالإصكاتحواختلاف

امفامنواتَّخذوا:مثاىالجملفيالإخباروصيغةالأمروصيغة

)بفتفمصلّىإبراهيممقاممنواتخَذوا،الخاء()بكسرمصلّىإبرإهيم

.الخاء(

الفرشأوالفروعيسمىالتكلرإءاتمنالنووهذ!،وهكذا

يجريوعليهأممريماآناغرافيالقراءاتعناضوعإلحذادورا-ثيكثر:الأصل

وتافخيموالإمالة،والفتفوالمدلإخفاءوالإظهارواالإدغام:ضا!3أتحياسا

الخ....قهـقيتها4أالحرهف

شلبي.عبدالفتاحد.،1.1صوالتجويد،أدقرا-اتعلمفـيوال!مهيدالمدحل)1(
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منهاستشراق3واالنحومومف9القرآنيـهالـقراءأت

يلي:ماالحروففرشعلىالأمثلةومن

أبوقرأهاحيث:بالصاد(1عليهمأنعمتالذينصراط،المستثتيم!الصراط

والسراط،الحجازيينلغةهيوالصاد،كذلكحفصأهاوقىوهعَذاعمر

.1()1(القد-لجةقريشلغةهيبالسين

عمروأبوقرأ!حيث:وتخفيفهاالنونوكسراللامبإسكان!ه!تسفنيفلا!الو

تميمبينمايهمزونلافالحـجـازيون!تَسْأئنِ)فلاحفصوقرَأهاهكذ!

.(2)تهمز

عمروآبوقرأصا:ةإسوهمزةبكسرمه!حسنةإسْوةاللهلرسوفيلكم!ثهِ

ونجدتميمبينماالهمزةيعَسرونوامحجازيون،بضمهاحفصوقرأها،هعَذا

.(r)الهمزةتضم

قرأهاولكن،حفصووأفقه،عمروأبوقرأها:السينبضملأ،سكارق!ال!

تميمبينماالسينيضمونوالحجازيون،السينبفتحوخلفوحمزةالكساتي

.كهـ)4(تفتحي

بفتححفصوقرأها،هكذاعمروأبوقرأها:الراءبضم!بهـبوةجنةلأكمث!!

قبيلةعندفتحهابينماالعربيةالقبائللغاتمعظمفيهيالراءوضم،الرإء

.ممحم!د،

أ)1

)2(

(2)

)ث(

)3(

التنوخيئ.الدينعزاتحقيق،الحلبيعبدالواحد16،ص!.الإبدالكتاب

السيوطي.الدينجلال،273ص2.ج،المزهر

273.صر،السابقالمرجـع

أنيسر.إبراهيمد.77،صر،العربيـةاللهجـاتفـي

43.ص،اَنالقرفـياللغات
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منهاالاستشراق9النحوموقف9القرآنيـةالـقراءات-69-

حفصوقرأها،هكذاعمروابوقرأها:الضادبخحم!ضُعفمنخلقحَم!ر.آ

.الحجازي!ت)1!لسانهـتوهياللغاتأكضبنالشائعموانرأءفضم،بفتحئيا

حمْصوقرأها:هكذاعمروأبوقرأهـ!:القافبفتح!كهَوقَرْحيمسَسْكُم!إن.7

.)2(تميملغةهيضمهانجينماالحجازيينلغةهيالقافوفتحكذللق

آيضاً:الحروفشر-علىالأمثلة!تو

قرأهابينما،الراءبفتح!الأخسف!!الدَر،ثفيالمنافقينإن!لم:عمروأنجيفهـإءة

.إء)3(البتسكينحفصر

حفصراقهـأ*!نجينهتاليهنج!برتيمتاعدث!ءِأخلنفماط:عمروأيث!ض!!

(.4

بشتحي.

حفصقرأهاسنمااصغ!ْلفت!!فةصثَاغضمنإلا"مفو.عمروآبىقراء!
".-!صا.

.بضححيها)+(

حفصقرأهابينما،ثالثفبضميبالقُسطاسوزنههـا6!اله:عمرو"بيقرأءة

بكسرمحا.

بالصادحفصأهأقربينما،لسينب؟!؟وبسطةًيبسطث!:عمروأبيقراءة

ا-)6،
بصص4ويبحـتا

آ.3صر،لأج.ننسانأ(آتأألمحطوطةأ11

132:،أاسقرافـباللغات

)3(

(4)

)ت(

)6(

432ج-\،حراصمان.11

؟8،المخطوطة

023صر13خالش!ر،

62المخطو!،
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لآ--7منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرآنيـةالـقرأءات

،!)التناؤش،أحد!كفؤأ!:التاليةالكلماتبهمزعمروأبيقراءة

منقريشواتخذتهاتميملهجةمنكانتالهمزةأنحيثبم!هه)أمؤصدةوو

)2(.الفصحىاللغةخصائصا

مصدرهاعناللغةفىالظاهرةهذهتفصللمالحجازيةأ!مزةاإعتمادأنثم

يقمأو،والنحواللغةفياحجةهيالقراءةلأ!ن،طيمقبيلةوعندعمروأبيعند

يقرأعندماأوالصلاةفيكانإذأإلاالهمزةوبخاصـةفهـاءتهبتسهيلعمروابو

.لإدغامبا

لسانفيويلتمسهالأفصحيختاركانعمروأباأنلنايتبينالأمثلةهذهومن

إنىيحتككلاكانإنماقومهنللسطمتعصبايكندهاأنههذامعنىو،تميهاأويشقي

ي!ها.أوتميمأوق!!يشلغةمنأكاناءسومحددلغويَمقياسم!

)1(

)?(

،874ص،\ج،تللساا،73لمخطوطةا

عـبـدالصـبـور313-316،ص،العربيوالنحـوالأصـواتفـيالقـراءاتأثر

.القاهرة،الخانجـيمكتبة،لىالأوالطبعة،شاهين
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ممهاوالاستشراقالنحووموقفالقرانيـةالـقراءات-89-

؟ح!وهو-طشق!د-عمهاللهضي-عقانبنعثمانافليفةالاماممصحفمنصمحة

عصر.فيكتبتالعالمفيموجودةمصاحفثلاثة

عليها.قتلالنيهيالنسغةهذهأنيفال9

آ6!بهة؟أط!!!؟!!!ي؟!-

م!!ص!

لمأ!!أَأمأص!إ!!ءأ! ط-
!!

،لمم!،ط-ع!صابأ-!أ
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-99-منهاالاستشراؤ9النحوموقف9القرانيـةالـقراءات

:القراءةمقياس

يميزلكيوذلكالمتواترةللقراءةهـاييى!وض!تعلىالقراءالصَعلماءإتافقلمَد

يجوزلاالتيالصحيحةدلقراءةأصيةاتاالأسمى-اعتمدواوقد،اصثاذاعنالمتواتر

وهذه)1(العشرةالقراءاتإلىآمالسبعةالقراءاتإلىمشوبةأكانتسواءردها

هي:س!رلأا

العربية.توافقالتيالقراءة-أ

العثمانية.المصاحفأحدتوافقالتيأغراءةا-2

.سندكيكث!تألتيإ%ءةا3-

متطلباتحسبرتتطومختلفةإحلىبرالمقاب!هذهمرتقـد5

اسمإلىماتياسكلنسب،أنواعبخمسةالممأييس!هذهنحصرأنويمكنناالقراءات

:هيئ!2(المقاييى!هذهو،عليهسار؟!ه!شهاجهاختطالذياالعا

لاقراءةالمقياسهذاأسسوجعلهجريةrYtسنةالمتوفىمجاهدابنمقياسأ-

يلي:كصقاريءأي

.القاريءقراءةعلىالقطرأهلَيجمعأن-أ

تميزهعلئمعتـمداًالقاريءذلكعلىالقطرآهلإجماعيكونآن-2

باللغة.اناقويةانعم!قةاطعرفةوابأنراءة

التاليةالأسسوضبعوقد،هجرية0rvسنةالمتوفىخـالويةإبنماقياس-ب

وهي:رآيهحسبالقاريءلقرإءةمقياساً

1()

2()

الفضلأبومحـمدتحـقيقالسيـوطـي،262،ص1جاَنالقرعلومفيالاتقان

ابراهيم.

بعدها.وما123صالفضليالهاديعبد،القرانيةالقراءات
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منهاوالاستدفمراقالنحووموقفالقرآنيـةالـقراءات

اللرسم.اتهـاءةامطابقة-أ

للعربية.اءةالحزامواشقة2-

.اءةالثترنقلتواهـث3-

:ألا-وصروقـد،يةهجمخ37سنهانمتو!طالبآدعد!مكَعمضا-

"هـهي:اطئتاريءالتالية

العربية.فيالقرإءةوجهقوة-ا

للرسم.القراءةمطاباتة2-

عثمها.ائعامةكاأحتض3-
صا

سم!ا!ننقار!ءضر؟قدهِ،يةهج!آ08سنة!المتهواشئالعَ!/مقسا-
ا!-هـَ-هـ--

التاسية:

ألسند.صحة-ا

بيذ.الرموأفقة-,

.االرمطابقة3-

الأس!روضعوقد،يةهس833سخةفىالمتويإبهـ)ِاب-مقياس

:وححهـبءللاقاربَ

اسروايه.سندصحة-أ

!طلفآ.إلحربيهموأفنت-ا

تقديراً.ولوال!سمسقابتة3-

يلى:ماإشىذصتصنخلص

التالمة
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منهاالاستشراق9النحووموقفالقرآنيـةالـقراءات

القاريءتقييمأنويرى،القاريءتقييمعلىيعتمدمجاهداب!-!شياسم!أن

.القراءةتقييمعلىتعتمدالأخرىالمقاييسبينماطلقراءتهتتهييمعو

والكواسيريالج!)ابن:وهيالباقيةالأربعةالأخركَماالمقاييساشتركت

الرسم)مطابقة:هماأثنينأسينفي(خالويهابنوطالبأبيإبنمكي5

،ة*11ةاؤةث!
-.فيوش---هـش

هي:المتواترةالقراءةأركانأنذلكمقنستنتجكما

الروإية.سندصحة

سم.الىمطاباتة-2

العربية.موافقة-`

.القراءةلوايةسنا-

ائتواشرة،أنشرأ"ةهـوايةسند!صح!سرو!أكيالاترا"أتعلصاءيختلفلم

حيث:منالسندصحةمستولىفىأختلفوأنثَنهم5

.(الاستفأضةبعضهمعندماتسمى)أوللعلمالمفيدةالشثرة-1

.()الاستفاضةالجزريابنويسميهالجمهور(رأي)وهوالتواقى-2

متواتراًأكانسواءللقطعمفيداًالسنديكونأنب4ويقصد:مطلقاًالعلمإفادة3-

القطم.أيافيدبمااقترنأومستفيضاَأم

القراءةسندصحةفييشترطونالقراءاتعلماءجميعأنالاقولوخالأصة

لعدمنظراًوذلك،تقريراًأوفعلا!لمجهالنبيعنالروايةبصدورالعلميافيدأنالمتوإقهـة

المسلّممنوأنبالتواترإلايثبتلاالقراَنوأنالمتواترةوالقراءةالقرآنبنتمييزكحم

.)1(القرآنهوبهيقرأالذيَأنوالمؤكدبه

127-128.صالفضليالهاديعبد،القرانيةالقراءات)1(

http://kotob.has.it



-201-

الرسممطابقة2-

ممهاوالاستشراقالنحوموقف9القرآنبـةالـقراءات

عانانبنعثمانعهدفيالأئمةالمصاحفعليهكتـت!اهوسماإمعنىان

يموحدةالمصاحفتحَونانذلكمنيبغيوكانبكتابتهاهويخآمركانكححاو

الكريمالقرآننصعليهااستقرالتىِالحروفجميععلىتحتوقيأتأجل!!كـابتئها

ييسرلمفس!أ!سر!جعلوهنالعلماءبهقصدماوهذا،خيرةلا!اضةعرأصي

لأحاديةاالقراءا!د-ضلمنالأئمةالمصاحفيحفظوالكي،المتواق!ةاشاتراءة

يقصدعثمانوكان.بهاأدقراءةتجوزالتيالمتواذهـةالقراءاتإطارفيئالشاذة5

قراءةأيةوإنغاءص!،النبيعنوالثابتةالمعروفةالقراءإتيوحدنكيالقرآنأبجمع

الفخخضخث!يداالأنصصا:أهِي!!المبه!ا--ت!اتفإ!ا-؟تجحـحفاأخـذركأهـتا:

أجاز"هـ!فقدذلكعلىءوت.إ\(الحروفبعضفيوالثامالعراقأححلنجاختلاث

للرالف!المضاإترةإلتاِوفأح!ِأوتنتو"ت!هـأًمتو!انإذاالمصحفيخاأننم!ح!ااءةألف

بإحصاءقاموافقدالمتواترةغيرالاقراءاتتسربمنععلىيحافظو!أحَي،احبوطتا

مرسومأختلافعلمبتدوينوفامواالأثمةالمصاحفسمل!المخـالفةفالح!هـ؟

:القرآنكأسمعلمأوالمكمحااح!

عدهوالفهمهذافيألفمنآقدمأنالفضليالهاديعسدالدى-ذ!قد5 .صورهـ

:كتاباًاسماهألفحيثهجرية181سنةالمتوفىالشاممفهـيءعأهـ!بقأدله

.،وألعراقالحجازوالشاممصاح!ؤ(اختلاف

:المجالهذاشيألفتالتياالقديمة5ِال!هبِةاممتباد-مم-

سنةفىالمتوالسجستانيالأشعثبنسليمانبناللهلعبدالمصاحف!تا!-ا

هـ.043سنةالمتوسىيالمهدوعمارلأحمدالأمصارحفمصهجاء-2

الطبـعـة،لقا!رةا،للهافـتـححـمـرد،بيـةلصااللغـة-علوفـيالثـتـرلجـةاهصالمو

912صاغضليالهادياعبد.لقرانيةاءاتلقراأ86،صر"1تالأمحِريةألمطب!الـىألاهِا

http://kotob.has.it



منهاالاستشراق9النحوموقف9القرآنيـهالـفراءات

سنةالمتوفىالدانيعمرولأبيالماتـغكتاب3-

أيضاً.ا!دانياعمروبيفيوالشكا!اشتطاحضاب-4

لخط،المخـالفـةالمتواترةافهـإءاتاعلىالوقفحـولتدورأمحتباهذهو

111.-11:اأ-ا-1111ة11-11آا-ا-الأءا1110

--!ا!صتىش!بيؤاشمرا"تعبوليصَىاشرا"اجمعراليلم!ادخفاش!

وإثبات،()ابنتو()نعمتو()امرأتنحوبالتاءكتبالذيالحرفذلكعلى

.كثير)1(ابنقرإءةفي(الثقلانو)أيُّهالساحر(أيهو)يا(المؤمنون)أيهفيالألف

توزيعفيعثمانالخليفةكتبةمنالعثمانيالمصحفكتبوأالذيناتبعوقد

بفيئ:صالأئمةاألمص!احفكفىانترأءأت

بصورةقرأءتياوثبتتواحدةقرإءةم!تأكثرتحتملىلاالكلمةصوهـةكانتإذا-أ

وفيآخرىقراءةوفقمصحففيفكئبوهاكـتمابتهافيفرقوأ،ىَآخر

فيكتـبتالغب(موسى)قـال:مثلى:أحْرِىصراءةوفقاخ!ِمـصـحف

كـتبتآخرمص!حفوفي!اداوكلمةقبل!او)وذبلىومكةترمـصـحف

وفيياءبدونكتبت)ياعباد(ومثك،(موسى)وقال()قالكلمةقبلبانواو

.()2(عبادي)يابالياءبعضها

النقطوجودعدمبسببالمختلفةالقراءاتتحتملالكلمةرةصوكانتوإذا-2

)فتبينوا(مثلالمصـاحفجـمـيعفيواح!ةبصورةكـتبـوهاال!ك!و

.)فتثبتوا()3(و

العربيةافقةثو3-

..13صالفضليئالهاديعبد،القرانيةالقراءات()1

134-133صرالفضليالهاديعبد،القرآنيةالقراءات

!12-136السابقالمصدر)3(
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من!االاستشراق9النحووموقفالقرآنيـةتالفرا،1-؟01-

)موافقةهوانمتواترةألففهـاءاتفيإشت!!طوهاسذياالثأنثالآسالصياى!11!آ!

العربياضحقاإمنإلمستتهاةأضحويةإوالاَرإءاطقو/اعدال!هـااءإتموإفقةيعني(ا!ربيةا

أىِو؟ن،انعربيةافتخالاانهاالمتوإقهـةالقرإءاتعلماءرأ!وقد.انفصيح

إشقراءاتبينما،نحوتيرأيأومذهبمعتلتقيأنإلاممِكنلا!توأترةشراء3

ن!!لع!نييطإفهذاأ9ضعهقدو.يةاننحهِاعدانقويخأل!مأفييهاال!ادة

كـماتماماًالشاذةإليياتتسربلاأمحيالمتوأترةالقراءاتوبحضقوااسشاذةاأغراءاتا

سم)1(الممطابقةفيشتهـاطهملابااننسبةفعدوا

\136rv-السابقةألمصدر1()
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701-منهاوالاستشراقالنحوموقف9القرآنيـةالـقرا،ات

وواجبهضرورةالعثمانيالرسمعلىالمصاحفكتابة

عنهاللهرضىِعفانبنعثماننسخهإلذيالمصحم!هوالعثمانيالرسم

الأحرفتضمنتهماجميععلىيحتويوكان،الإسلاميةالأقطارإلىوأ!سله

منخاليةالمصحفمنالنسخةهذهوكانتLذكرهسبقالذيال!هـسممنالسبعة

".الأة"أ.اة-قها.إ-،اءارellا--14ةاس!ر-،ا--l!أ.:.ءاا,قأتا

ير-.--جاَسهـ---س--ص2!سL5--سشهـَ-هـ----س--

أمرهوالعثمانيالرسمأنعلىوحديثاًقديماًءالعل!جمهورأجمعوقد

للأسبابنظراًوذلك،لأحوالواالظروفكانتمهماتغييرهيجوزولاتوفيقي

التالية:

الرسم،بهذاكلهقْالقراكتبوو،حسألوقيكتبوكتابطييملننبيئحصاناضد

الرفيقإلىم!الرسولانتقلقدو،تلككتابتهعلئ!الرسولوأقرهم

فيهايحدثونمإنرسممنقالئئ!إهذهحسبمكتوبأاغرإَتْإوكاتالأعلى

تبديل.ولاتغيرأيَ

المعثاحففيأياقراقابكتابةأمر،عَن!أللةارضيبكرأبوسي!تء!كلاخش!أطاو

بنسخفأمر،عنهاللهرضيعثمانسيدناجاءثم،تماماًالصورةهذهعلى

المسلمينعلىالمصاحفنسخبتوزيعوقام،كذلكالرسمبنفسالمصاحف

وعملعملهأقروقد،إماماًللناسأضكونالإسلاميةالأقطارجميعني

بهذامحَتوبأالمصحفوبقي،صيماللهرسوقأصحابجميعبوَر!أبيسيدنا

نياصجتثهديناوأئمةوتابعيهموالتابع!تج!صي!اًالص!ابشعهدعيانرسم

يتأثرلاقأئماًأنرسمهذاوبقي،خلافتيهماتنتانتيانعصورمختنف

تقديرمحطسمالرهذاوظل،العلميةوالتغيراتلأفكاروابالأحـداث

كانأنهمنالركمعلى،المتغيرةوالأزمنةالعصورسائرفيالمسلمينوقداسة

الرسمهذاإلاي!هـفونولا،يحفظونهولاالقرآنيقرأونأسخاصهنالك

وشاعوالتدوينالتأليفعصرإبانالقواعدلهووضعت،إليهمآلالذي

بعد.فيماالقواعدهذهاستعمال
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منهاوالايمشثمراقالنحووموقفالقرآنيـتالـقراءات-801-

ماعلىالمصحفيكت!آنلأحـديحوزلاأنهأسسـخاويإالامـامذكا .ء-

كـمايبقىوالكنه،منهحرفاًيغيوواأويحرفواأتز!جولاواصناساستحدثه

لتتوأرثهاالآولىالطبقةمنا!ةالحاهذهوتبقىالآول)إ(انكتبهمنجاء!ماهو

الثانية.الطبقة

علماءمنمالتَا!*ماممخانفةججوزلا*الدانيئعمروابوم!ا!!قالىثقد

والياءالواومثلالكريماتهـآنافيإطروثعنمالكسئلوقد،الأمةهذه

:قال،ذلكمنشيءفيهوجدإذاالمصحفمنيغيرأنترفحل،والآأسف

الرسمفيالزائدإتوالألفوالياءالواويعني:الدانيعمروأبوقـاللا

خحلخخا!ثهخرتم.تاتكبق!حدمدالإلىات!!ثث،إ؟لمأشمضفأفيتتأهعموأ

كاتبعلىويجب)3(ذلكغيرأوياءأوألفأوواوفيعثمانمصحف

ألمرسومغيرعلىالمصحفنسخمقألناالي!أآحدثهمايترثآطألمصحف

يزا-إشيخهىنقلاًابارداب!قال4.4(زالأمةعليهاجتمعتالذقي

،زإح!!شعرةزلاإئضراَ!رسماسْيلغيرخمولاأطصحانجث)لىا:نطقئآن!أ(سدبخَ

المعروفةالهيئةعلىيكتبوه!نأمرهمالذفيوهوا!عنقسِفتوحووإنما

الألفسهـزيادةإلىالعاقولإليهاتهتديلااربأ-ناقصانهاوالألفبزيادة

سرإلىتهتديكيفأو()بأييكمو)بأييد(!يإلياءة!يا*والى(مائة)في

فيالإتقان،الحلبيطيعة،كشيلزراV،93صر11ج،آننقرإ*،علشفـي!اتالحر)1(

،صشعبـاناسمـاعيلومصدرهاأحكامـهاالقراءات2/283،ج،القرانأعلو

noص،ومصدرهاآحكـامهااتلفراتاأ)2

الحلبي،طبـعة،قـانيالزر382،صر\،ج،أنالقـرعلإمفـيالعـرمـانمماهل)3(

'SATص2،ج،لإتقانا،القا!رة

.r'Arصر،1بما،ا-ثضرخرت!ث)
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-901-منهاوالاستشراقالنحووموقفالقراليـةالـقراءات

زيادتهاسردالى،بسبأ)سعو(مقونقصانهاباخج)سعوا(فيأ؟لآنفزيا*ة

)آمنوا(في!يادتهاسرائىالفهـقانفي)عتو(منوناتصانها)ضتوإ(صي

فيزيادتهاسروإلىبالبقرة)فاؤ(و)تبوو(و)جاؤ(و)باؤ(فيوإساتاطها

العقواطتبلغكيفأم،النساءفي(عنهم)يعفومنونقصانها(الذيإيعفو!

ثـحصْثبحت!رثوقبهلاثءلن!اتص!حرثبعصصتح!رجشنى

هـأثبات،الموأضعسائرفيوإثباتها،واشخرفبيوسفقرءإنا()منلألفا

الألفهـاثبات،غيرهامنوحذفهافصلتفي()سمواتواوبعدالأأث

فيالألفهـاثبات،الأنفالفيالذيالموضع!نوحذفهامطلتما)الميعاد(صي

حذفإلىتتوصكوثَين!،ألفوقمانهوضه!منفـهوحتوقه!حخص()لصرأصً

نبوية،وأغراضإلهيةلأسرارذلكوكل،بعضفيوربطهاالتاءاتبعض

بمنزأسةالربانياضتحباإلأتدركلاباطنيةلأسرأراتاساعلىختيت!قـد

عظيمةأسرإرلهافـإنالسورأوائلفيالتيالمقطعةاهـهـوفوالألاناظ

نآالففيالرسمأمروكـذللف،الناسإليهالإيهتدبوكثيرةكبيرةمعانيو

.(ب!هـث)1فاًحر

عصركلفيوالتنقيحاطتغييرعرضةهيالحديثةوالإملاءالهجاءقواعدإن

رسمهفيالتغييراتعنمنأىفييجعلهللقرآنتقديسناهـان،جيلووزمن

.)2(وكتابته

انتغييرمدعاةيكونوتغييره،نلغايةخطيرأمرالعثمانيتغيبهـالرسمإن

أهـخطيروهو،المعنىبذلكيتغير،آنيةالضالكلماتولأاغاظاجو!

فإن،وعليه،الإسلاميةالشريعةوعلىعليهبالتكضاءينذرالدينعلئ

.TATصر\،ج،الـعرفانمنـاهل()1

المشهدمطبعة،القاضيعبدالفتاحالشيخ86،صر،الشريفالمصحـفيـختار)2(

لقاهرةا،الحسيتـي
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منهاالاستشراق9النحويموقفالقرانيـةالـقراءاتأ--.أ

أجلمنالعظيماممبيراالسببلهذأهيالعثمانيالرسمصتالأئمهَموخف

والتغييرالتحـريفمنوصيانتهاالكريمالقرآلتألفـاظعلىالمحانظة

.()1والعبث

ومنها:القراَنأئمةقالكماكثيرةوفوائدجليلةمزاياالعثمانيسمللرإن

فإنهاقراءتانللكلمةكانتفإذا،قراءةمنأكثرالقرآنفيالكلمةتحَـمكقد

واحدةقراءةإلاالكلمةافيي!ناسمهـأذا،الاقراءتينتحتملبصورةتكتب

مث!!:غيرهاتحتمللابهيئةتكتبفإنها

.منيمِإًمهو)2(وقمراًسراجاًفيهاجع!!وئم

.منيراً!)3(وسواجاًبإذنهاللهإدى)و*اعياًتعالىقولهوفي

.وهاجأ!إ4(سراجأ)وجعلظتعالىقولهفيو

قرأءتينفييالأنالأدفبحذفأدفرقانسورةفي)سراجاً(كلمةفحَتجت

بكسروالأخرىالجمععلىبعدهاألفغيرمنالراءوالس!تبضمإحداهما

الألفبحذفكتابحهاوكانت،لإفراداعلىبع!هاوألفهـاءاوفتحالسين

لألفابإثباتكتبتولو،الجمعوقراءةأيإفراداضاءة:القههـإءتينلتحتمل

وسورةالأحزابسورةفيكتبتوقد،الإفرادلقراءةلاإمحتملةتكنلم

الراءوفتحالسينبكسرقراءتهاعلىالتهراءةإلاتفاقالألفبإثبـاتالنبأ

ضع!ن.الموِفيادالإف!ِعلىلعدهاوألف

68صلسابؤأ،المصدرا(11

(r)61(ايةالفرقانسورة(

64أية،الأحزابسورة)3(

12أيـةالنبـاء)!(
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-111-منهاوالاستشراقالنحوموقف9القرآنيـهالـقراءات

بعضفيمفتوحةبتاءالتائيثهاءكتابةبأنتفيدال!!بتلفنجعضإن

ت!الى:قولهنحهِطيءلغةحسبعليهافاءهـقوإتجيزإلموإضع

.المحسن!ت!)1(منقريباللهرحمتإنل!

!ا!)"(للاش1(1-.ا9.-إ/ظع.11-ذا

لا.ح!حو-!-انحممىحع!شس!ق!ء.حأت-فىس

وامرأتنوحامرألفكـفرواللذ!نمثلاًاللهضرب!ال!:تعالىوقوله

.لأ)3(روط

.!و)؟(الأولينسنتمضتفاقديعودوا،)هـان:تعالىوقوله

!د!وأكقوماشجرتإلىثه:تحانىوقوله

.لأ)6(نبزكناماذلك!قالى:تعالىقههـلىو

الفع!!لامتحذفالتيهذيللغةعلىالياءبحذف!!الونبغكعبتحـيث

)!ول.عليهالجزمحرفدخولدونالمعتلالمضارع

34.ايةإبراهيمسو!ة)1(

38-أ:ةالأنفالنمزرث21(

6ء.آيةالآعرافسورة)3(

01.اَيةالتحربم،سورة)4(

43.أية،الدخانسورة)؟(

164ايةلكيفاسورة)6(

الجامعةمجلة98،ص،اسماعيلمحـمدشعباند.ومصدرها،احكامهاالقراءات(7)

91.ص،لرابعالعددا،الاسلاميـة
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-112-

:القراءاتاختيار

منهاستشرا!3واالنعووموقفالقرآنيـةتالـقرا،1

القبولمقياسهايكون،السلفعنالخلفيأخذهامتبعةسخةهيالقراءة

قبلمنوفهمهاوتاقبلهااستيعابهاوسهولةوانتشارهاوشيوعهاأستاساعندوالشهرة

ابنأعتمـدهاالعواملوهذه.معينبلدأوقطرفيالتاسمقالأعظمالسـواد

عمنبهماكتمىانقراءمنواختاهـطائمه،القرآءالسبعةاختيارهشيمجاهد

الأئمةمنالشعةهؤلاءاختارحتىالكريموالقرانوالأمةللدينواجتهد!سوأهم

المكرمةومكة،نافعأفيهااختارالتيالمنورةالمدينةهيأمصارخمسةفيئالقا!اء

والبصرة،والكسائيوحمزةعاصماًفيهاوأختاروالكوفة،كثيرأبنفيهاوإختار

جعلىوقد.عامربنعبذالنهفيهااِواختطااالشاو،العلاءبنع!ورأباأختاهـفيهاو

الاثنينعنبهيمتازالفهـأءةفيمتميزاَمذهباًالثلاثةشةالكوإءض!تقـاهـئلكَاِ

:ا(إالمسلمينالقرأءمعظمعنهنقله،لاَخرينا

.المعارفدار،ضيفشوقيد.تحقيقمجاهد،لابن،القراءاتفـيالسبعةكتاب)1(

02ص!3،ط
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الا9النحوموقص9القرآنيـةالـقواتات

!!خاتييمولا،مط1/3

الكوف!ءصم

لمصريإعمروآيو

هـ(1ء4)

ال!وكلـيحمزذ

هـ(1؟)آ

اغدليلهأخـع

ع!(1ة)6

80)الكساتـى M)هـ

السلميعبدالرحمنابو

(41V)هـ

ا"لأسديحبيشربم-زر

الشيبافيعمروال!

هـ(66إ7االكوالآسدئِ

والنلا!ععلىيقرا

'r-)

مروحماىكشر

اقلعروا

سليصان!رصرعس

الأعسترحمرار

آع!!لز

مقسـبعيزعئىمر%

)3(

إلتا!ث

آربعحمزةعلىقرآ

عليهعرضاًمرات

)\(

)4(

)3(

)6(

8ص،لمعانـياابراز

بالة،لما2وصر،ءلقرااطبقات

288ص%\،القراء،طبقات

292.ص11بالقراء،طبقات

.31ص!،المعانـيابراز

33؟ص!ب\،القراء،طبقات

منهاستشرأق

الكوفيالاسديحممر

هـ(018!

الكيمفىالأسدىلكرألو

لواسطةعطيرويارراوبانله

ال!زيد!(المماركلن)يحيى

أ!2ثآلماقوربَحدحر

هـ()261السوسي

عتلِروياننبراهك

حلفسليمبواسطة

2(9r)هـ(023)خـلأدهـ

وإسضةعيرصرأويئرئ!

هـ()791لـدشسهـ(33)إونقا

واسطةغيرمنراويانله

لدوريرا0420)لحرثالوآ

!ب2

-113-

القرالىتعلمالسلميعبدالرحمرأبو

وعرخر(عنهالله)رضيعثمانمن

غلى.اعمى

إبنو!مين؟صت!صميصرضرر

!باعلىعرصر--طاليىالشبمسعود

حسممعود

(2)

تميميعمروبوا

ومات،لمصرةلاولشأ،بحكةلد"

4لكوفةابا

مسعود.ابىحرفلجودالأعممنر!!

عليى.حر!يجورليلىأبيالنوكا)!

الحره؟هذامنيقرأاسحقابووكار

الحرفهذاومر

مدسِقاذلد.

الأسديين)6(1--موليالكسمافي

.ءاتالقرايتخيركاد2-
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-\1-fمنهاوالاستشراقالنحوموقف9القرأنيـةالـقراءات

:الاختياراتمننماذج

اصربيةأفيورأيهحجـتهقوةفيهاتجتمعالتيالقراءةأ!بريااختارلقد

عليه.العامةواجتماعاطمصحفوموأفقته

عامةعليهاجتمعتمااختيارعلنيرةالمنووالمدينةفةالكوأه!اتفقوقد

وانمدينه.م!أهلعليهأجمعمايختارونلىلأباوأعلب،انناس

أساسنعلىللاختيارطا(بأبيبنمكيتف!يرحسبكـانكلهوهذا

.ا(الاترإءإبينالمفاضلةثم،القراءاتب!تالماناضلة

هذيققراءةأنواعتبرواوعاصمنأفبمعليهاتث!قماأيضاًاءاتحراأختارو

فيايليهماو،بأنعربيةوآفصح!سندآَواصح!أغرأءاتاوثقعيم!تاو*م!ا

فياصْرا11كاصتاجهفيالجزريانجن%فىز!ولمحد،احصساكأاعنحرفىأبىِءتفهـاإشفئئسا-!ة

التالي:النص"العشرالتر!اءات

القراءاختلاففإن،الفقهأءأختلافمنانقراءاختلافقافضبهذاو...)1

الفقهاءواختلاف.فيهشكلا!لامهوهو،عندااللهم!تنزلحمواب5حقك!

إلىبالنسبةمذهبفكا!،واحدفيهالامرنفسرفيوالحتي،اجتهادياختلاف

فيوصوابحقالأحْرىإلىبالنسبةقراءةوكل،الخطأيحتمكالآشهـصواب

حروثمنحرفكلإضافةمعنىأنونعتقد.بهونؤمنبذلذنقي،االأمرنشر

كـانإنهحيثمنهوإنماويخـرهمالصحابةمنإليهأضيفم!تالىالاخـتلاف

وكدلك.ذلكغيرلا،إليهوميلاً،لهوملاهـمة،بهفاقراءًقراء3وأكثرالهآضب!!

القاريءذلكأنبهاالمرادورواتهمالفهـاءةأثححةإنىاءاتالقروالحروفإضاشة

،غيرهعلىفاَثرهبتشرأحسب!اانلغةصتانوجضانثب!انشرا-3اختارالإ!احماكأدْاسك

أضيففلذلك،عنهوأخذفيهوقصد،بهوص!فأ"شتهرحتىوشمهعليهأوموإ

تحـقيقطالبأبـيبنمكـي06-61،صر98،صراالقـراءاتمـعـالـيعرا!لإباشـة()1

الفجـالة،مصر،نهضةدار،شهلبياسماعيلعبـدالفتـاحدءوشـرلـعليؤ؟

هردلقاا
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-115-منهاوالأستشراقالنحووموقفالقرانيـةالـقرا،ات

إضافة،،ونزوماخخياهـودوامإض!افةاإضافةاوكحذه،القراءست3عَيردونإشيه

.اأواجتهاد"اِورآحَطأخأكأ

ماكللأنالقراءاتبيناختلافأوتناقـض!جديولاأنهالجزر!اسفويى

معالآيهَبمثابةهيالأخرىالقراءةمعقرإءةككوآن،قبونهيجب!طي!ا!النبيعنص!!

"حا.ةا.!ة-4ح."اَ!اا-ا190اللاعاإ"ةص.ا*اللآ،قي

--خم-ج!ص-حماف"بم!يم4فىس!-صفى،برا!:.ح!ضىص،--!2

.جم!عا23(بها

المرفوضة:الاختياراتبعض

1()

)4(

لسببمنهاسرأءةكلمرفوضةأدضرأءضاءاتصياختيارأتعسانث!انتلقد

يني:طاق!هـمنيأ

علىالقرإءةفيمحيصنأبناختيارمثل:اللغةبسببمرشوضاختيار

يدعوهعبداللهقامل)وآنه:الكريمةالاَيةفيالبدا(كلمةفيئاللغةمذهب

اللامكسر:لغتانفيهاأنحيثاللامبضم(لأ)لبداعليهيكونونكـادوا

الآياتفيقراءتهاختارالذبَالثقفيعمربنعيسىقراءةذلكومنونح!مها

!هنو،د"مهماوالسارق)والسارقة!)4(،انيوال!الزانية:التاليةيمةالر

فع.العلسىهيفيماالعامةإءةالؤبأنعلماًالم!)6(اطهـ!

كى!اجـعـة،وتـصحـعـحالجـزكأي،إلمحن2؟ص!،\خالعـش!هـ،اءا.تإلفسفبالنـمثص

.هرةدفإألاتثر،دأر،غألضبمحمدعيألشيـخ

32.ص،\ج،لسابقاالمصدر

!أ.ايةالجنسورة

اية2النورةسورة

38.آيـةا&ائدةسورة

لم\8آيـةهردسورة)6(
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منهاوالاستشراقالنحوموقف9القرآنيـةالـقراءات16-

اختيارمثل:العثحـانيالمصحففيالكلماترسمبسببمرفوصىاختيار

مصحففيوالموجودةعثحمادْمصحفعنالخارجـةضإءاتهكأشنبوذإبن

.مسعودبنعبدالله

خالفحيثالعطارمقسمابناختيارمث!!:السندبسببمرفوضراختيار

نمقراءاتنفسهعمذمنيبمذعدَنحيت،مسبعةسمةإنقراءةنبئاش!ن!تالمبدأ

سابقين.شيوخعنجمنقلها
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؟

ك

دى5ألددداألال!ب
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منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرآنيـةالـقراءات

:القراءاتآنواع

منلذلكبدولا،وصحتهاإثباتهامنبدلامتبعةسنةهيآسلفناكمأانقراءة

التيا(لطريقوهو.ومتاتنوضابصاوثقةعدلشخصطريقصتالصحيحالإسنادا

!ص.اللهرسولإلىالمتوأترالصحيحِ!!النقا!الكريرالقرآنتوصك

حاطبكـمثلإسنادبل!الحديثيطنبمنمَثَكُ:الشافعياالإمامصالوقد

.الأشعى)1(حطبهفياحتطبربما،(سي!

فبأيسلاحمعهيكنلمشإذا،المؤمنسلاحالإسناد:الثوريلشيانوقال

.؟)3(يقات!بء:

)1(

)2!

هي:أنوإعستةالسندحيثمنإلاقراءأتاعأنوفإن،ذلكعدىوبناء

يمواعآوأآنيمكنو،مثلهمآناسعنجمععنجمعرواهماوهوالمتواتر:

السبعة.عقنقلهعلىاتفقماو،الكذبعلى

مثدهعذلشخصصتالضابصالعدرروأهبآنسندهصح!وهوالمشهور:

وأالعشرةأوالسبعةالأئمةعنالعثمانيةالمصاحفأحد5ورافقالعربيةافهتوو

الخطأ،أوالشذوذمنالمشهورونالقراءيعدهلموإلمقبون!-الأئمةلمنغيرهم

المتواتر.بعدالثانيةالمرتبةفييأتيلكنه

الاشتهاريشتهرلمأوالعربيةأوالرسموخالفسندهصحماهوو:الصحيح

ماذلكمتـال.اعتقادهيجبولابهيقرألاآَنيجبالنوعوهذأ،المذكور

:قرأ!صالنبيأنبكرةأبيعنالجَحْدَرقيعاصمطريقعنإحاكمأخرجه

جاءكـم)نقد:قراءةومنه!حسانوكبقريخضررفرفعلى!متكئين

.أضاءتخـحسامنزسوت

المختصر،عننقلاًإسماعيلمحـمدشعبـاند.ومصدرها،احكامها،القراءات

17صر

37ص!،السابقالمصدر

http://kotob.has.it



منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرآنيـةالـقراءات062--

نُنْجيكَ)فاليوم:السميمَعإبنكاقراءةسندهيصحلماسذ!اوهوالشاذ:

كلَمةفياللامبفتحمه!آيةخلفكلمنالتكون،المهملةبا!اء!هوببـدنك

فلأ.خلفك

أصل.غيرمنقائلهإلىنسبماوهوالموصْوع:

نترأ"اتأكيزي!رساطيثاخ!!نوخ!رل!رجبيشبه!و!وكلىرجةبئنشبيه

يأأمه!منأختأوأخ)ولهوقاصأبيبنسعدكقراءةالتفسيروجهعلى

منفضلاًتبتغواأنجناحعليكم)ليس:وفهـاءة،4أمهلأمنلفظبزيادة

الزبير:وقرأءة،!الحجاسممو)فيلفظبزبادة!الحجمواسمفي!بكم

المنكرعنوينهونبالمعروفنويأمروالخيرإلىيدعونأمةمنكمم!ولتكن

علىبالنه!ويستجـنون:اغظبزيىا؟ةأيلَاأح!مابهممحاعلىأطهباكأيستعينودت

!.!صابيمأما

المقبولة:القراءةأركان

أحدوموافقة،التواتر:وهيفيهاتتوفيأنيجبثلاثةأركانالمقبولةللقراءة

.)1(العربيةاللغةأوجهمنوجهوموافقة،إحتمالاًولوالعثمانيةالمصاحف

علىتواطؤهمالعادةتحيلجماعةعنجـماعةنقكهوقلناكـماوالتوأتر

هيالعثمانيةالمصاحفآحدبموإفقةوالمقصود.أأ3منتهاهإلىالسندأول!منالكذب

الأمصارإلىوأرسلهاعفانبنعثماننسخهاالتيالمصاحفأحدالقراءةتوإفقآن

تعالى:قولهالتوبةسورةفيكثيرابنقراءةموأفقةمثل.المختلفةلاسلاميةا

للمصحفموافقةفإنها!!ال!مندفضبزيادة!)3(لأنهارانختهامنتجريجنات!اله

المكرمة.محَةإلىأرسكاشذي

.912ص\،ج،السيوطي!القرانعلومفـيالإتقار)1(

.القاهرةطبعة05،ص،للبغدادي،الروايةعلمفـيالكفاي!)2(

001أيـة،النوبسورة)3(
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131--م!هاالاستشراو9النحوموقف9القرانيـةالـقراءأت

كقراءة-احتمالاً-المصحفاشضةثصنج!يعنيفياحتصالاً!الوولو:قولهوأما

في!صتب!واسك!ماصلفض(.لآعف)بكأإممفسوردشييعخي!إسديناايوالثمابالوِ

تحقيقاً،للرسم!وافقةركحيمددفيفتفهـ!،الألفبحذفالمصاحفجميع

.ذلك)1"ونحو)ثادهـ(،()!اممحمثاِائفاعلكاسم!هوأسكمامالهِأغرأءةومحتملة

موأفقةألقرأءةتعَوت!محو،بيةأل!أللغةوجوهمنوجهبموأفقةوألمتصود

تساءلونالذياللهواتقواغ:تعالىقولهصحمزةكقراءةاننحووجوهمنصوجه

.()بهفيالمجرورالضميرعلىههـعطفاَلأرحاملآوادفظبخفضلأرحاءا!لَأا3(ثابه

سرطوانالصحمحة)3(،اءةأ-لا-ا-ْالته،9الحزال!ْط-إ:ا-5
لثر-!بو!يهـلرهـب..!سحرهـور

قي.أظيسمىلامتههـاتراًنيسطنبئ،ألثَريمألفهـآنت!هـيف!يتفق-أورأ"تهـهوالتو

.القراءذلكعلىَأحمعكما،الأربعةالأئمةعن!اق.التوم!-بدلاو،بهأيؤولا

:أقسامثلاثةإلىالتوأتمهـوعدمهناحيةمنالقى!اءاتالعلماءشسمقد5

السبعة.الأئمةقراءةوهوتواترهعلىمتفققسم.ا

جعفرأبوالثلاثةالأئمةقراءةوهومتواترأنهوالصحيحفيهمختلفوقسم.2

.ا(!اصوخلفويعقوب

.)4"العشرةعلىزادماوهوشذوذهعلىمتفقوقصم.3

)1(

يلي:ماالأئمةتوافهـقيهـاءاتعلىالآدلةصتو

عبدد.،تحقيق،القاهرةطبـعةاالجزريلابنالطالبـيزومرشدالمقرلينمنجـد

محـمدشعبـانومصدرها،أحكامها،القراءات29-39،!!الفرمـاوعب،الحي

حس/071،خيل!سط

)4(ايةألمساء،ذسور21(

19صاالمقرئـينمنجـد)3(

المشهدطبـعة،للدميـاطـيعشـرالأربعالقراءاتفـيالبشـرلهضـلاءإتحـاف)4(

7ص.بالقاهرةالحسينـي
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منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرآنيـةالـقرا،ات-122-

الأبعاضهذهثبتتوقد،وأجزاؤهآنالضأبعاضهيالقراءاتكحذهإنآ-

قراءةفمثلاً،الكليثبتالبعضأوالجزءوبثبوتالتوإتربطريقوالأجزاء

وكلتامنهآخربعض!!السينوقراءة،القرآنصبعضبالصاداط()الصىنفظ

.متواترةاءتينالؤ

دفـدحـددـصثطه،ؤآيدص--ةIء01اآة11/اأأ:..ح!لله4111،هـ1!".!ا:--،-و

----هـهـ-كأ--.-حا--س-ءس-!يهتِلكل--هـ--حمى-حمطسس:

.آحرفسبعةعلىنزلىالقرآنأنوالتيالعلم

أجمعو!المسلمينأنالقرطبيالإمامذكروقد،الإسلامعلماءنصوصجى-

منورأوهرووهف!يماالأئمةهؤلاءعنصحماعلىالإعتمادعلىرأيهم

.ألكتـى)1(إ!صنضاتفيوثخبوءاءاتألقمأ

القراءاتفيالقئيفتاريخ

عبيدأبوالإمامهوالقراءاتعلمفيبالتآليفقاممناولأنالمؤرخونذكر

خمسةفيهوجمعالقراءاتكتابألفهـحيث422سنةالمتوفىسلامبنالفآسم

.)3"السبعةمعقارثاًوعثرين

المتوفيالسجستانيحاتمأبوهوبالتأليفقاممنآولأنالجزريوذ!هـإبن

لعنومالشيعةاتأسيسكتابهفيذحَرفقدالصدرحسنالسيدأماهـ،552سنة

فئممنأوقضوقرواإ94)سنةالتـوفىأنكوفيتغمببنأبان!ن(م!*سـرا

اضآليف.با

المصرية.الكتبدارطبعة46،ص\،ج،القرطبـب،القرانلأحكامالحامـع)1(

34.ص،الحشركتاب)2(
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-123-منهاالاستشراق9التحومومف9القرانيـةالـقراءات

عثمانبنالحسيزهوالسبعالقراءاتفيكتاباً(نفممنأولأنبعضهموقاق

.ا(حر8/\3سنةفىالمتوالضريىاالبغدادلِىثابتافيت

قـاممنلأولتاريخيبتتبعقـامأنهالفضدياعبدالهاديالدكـتوروذكر

يعمربنيحىهوبالتأليفقاممنأولأنفوجد،اعقراءاتاعلمفيبالتأليف

لم.)2بعلىهمنالتأليفلتابعشملأهـ،"سنةالمتوفى

تجتمعالمراحلوهذه،مراحلعدةفيألاقرإنيةاتالقراءافياستأليفإمروقد

مرحلةهيالمراحلهذهلأوو.الشيوحعنالموثاقةالروايةإطارفيجـميعها

أيضاًكانكما،الصدورفيئمحفوظاًالقرآنيأضم!!اكانجـثالشفويةأنرواية

عهدمناستمرتألتيادهـحمةهيوآنذاذوفـةألمصالوسـاتا!فيباًمكشم

يدعل!!ابالأصنقطظيوروقتإدىبعده+صأشدياالمالخلفاءوعمدء!هاِدلهكسوال

عـاابننصرتلميذهيدعلىالأعجـامنقطثمهـ(66زالدؤديالأسودآبي

هـ.98

فيوالأعجامالأعرابرموزباستخدامبدأتفقدإفىهـاحلهذهثانيوآماا

القرإءاتوكانت،للهجرةالأولالقرنمنالثانيالنصفيالقرآنيانرسم

علميسمىعلمهنالكوأصبحالشيوخع!تتروىعليهاوبناء،الرموزبهذهتضبط

.كتب)3(عدةفيهوألفتالنقط

صتالقراَنمعلمياءة!وفة-تنقطالإسلامـةالأمصا.دفسالمصاحفكانتو

ءار*،اعميهواتفقواالسممينبينشاعانذيثوالعنمانيالصحفأنومع،العلمااء

وكلهاوالأعجامالأعرابفيمختلفةقرأءاتعدةيحتمل!تالمصحف!رسمأن

عنلقلاًا'11ص%سماعيل،محمدشعباند.ومصدرها،أحكامها،القراءات1()

1317.صر2،ج،الظنونكشف

28.ص،الفضليعبدالهاديد.،القرانيةالقراءات)2(

95.ص،النديملابنالفهرست1T.Aص،للسجستانـيالمصاحف)3(
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منهاوالاستشراقالنعويموقفالقرآنيـةالـقراءات124--

ظهرفقد،القراءاتمجالفيالتاليفأولالفترةهذهفيظهروقد.صحيحة

الدؤليئ.الأسودأبيتلاميذأحدوهوهـ(09)يعمربنليحيىالقراءةكـتاب

ومنها،يعمر)1(بنيحـئبتنق!يطهقاممنقوطمصحفسيرينلاب!تكانآنهروبَو

سنةالمتوفىعامربنلعبداللهوالعراقوالحجازالشاممصاحفاختلافكتاب

A3،أهجمَلةا

تمييزدونوتدوينهاالقراَنيةبالقراءاتالتأليففيالثالثةالمرحلةبدأتثم

القرنوبدايةالثانيالقرننهايةفيظهرتالتيالمصنفاتفىِذلككـانو،بينها

سنةالمتوفىاسلابنالقاسمعبيداللهلأبيالقراءإتكتابمثلالهجربَالثالث

وكتابأس!بع!إهؤلاءمعقا!"اعَشري!!،خمسهقراءةفيهجـهح!قديههـ--23ِخ

فيهجمعوقدهـ(282)سنةالمتوفىالبغداديالأشديإسحاتبنإسماعيلالشاضي

ا(لقرا"اتشيإفيامعكتاتأيضآَومنيا،انسبعههؤلى*ءمنيم!أإ!ثهـي!--ساءة

وعشريننيفاًفيهوجمع31هـ،5سنةالمتوفىالطبريجريربنمحمدجعفرلأبيئ

.)3(قراءة

وصنفتالقرّاءمذاهببينتالتيالمصنفاتظهرتابعةالىالمرحلةفيو

بدايةمعالهجريالرإبعالقرنبدايةفيذلكوكانوشاذةصحيحةإلىالقراءات

المتوفىمجاهد+بئبكرلأبي(القراءاتفيالسبعة)كتاببالمشهورالكتابطهور

أيتهاروفيطرقهمفيهذكرفمَطقُرّاءسبعةقراءاتعلىوقصره،32كى4سنة

فيالمصنفاتأبعدهبعتتوقدكل!،محمدألرسولءلىألم!صلسندهمرجالىو

والنحو.الاتراءة

14ج،الرواةإنبـاه\،7؟ص،اجاسزكـينجو-يف381،!!2،ج،المهايـةعـالـة

23.صإلزببدي،طبـخات121ص

،"8صيم،لثالإبز،لفمرلـمتا(2)

34.ص،\خالنشرا)3(
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123--منهاالأستشراق9النحوموقف9الفرانيـةالـقراءات

حس!القراءاتعلمكأوآلشواكتمواالذياتلف!تالمةأسما-فى!بم!-ْ
ا-.هـسر!.

يلي.كماالتآديفتاريخليأسبضيتهم

وبقىاءات(الق!)فىكاضابأألف،(هجرية59)لىضةالمتوفىيعمرب

)كـتـاببعنوإنمؤلفـةمـجـاهد!)ابنأصـدرحـتىيتـداولونهالتاس

اءا!ت(َ،بر.الف

)مـعانيكـتابألف،(اهجرية41!سنةالمتوفىامموشيإتغلببمتآبان.2

.القراءاتوكمَاب(الترآتا

.()القراءاتحضابأ%،(هجريةا05)سنةالمتوفىسليمانبنمقاتا.3

)1(

)2(

)3(

ألنك!،البصرةأها!ماءاإ"هـهوأيهَهبماذ؟)سنةالمتههـفىاسعلاِءبتوأبههـعحر

.(اءات)الائركتاب

.اغراءاتافيئكتاباًألف،(هجريةاآ)1سنةالمتوشىالثقفيصدامةب!زائدة

ألف،!هجريةألأْلأأسنةالمتوفىالأكبرالأخفشرعبداعميدبنعبداخميد

الع!هـبية.وعلوماكهـاءاتيكتاباً

18هإ-سنةبينماالمتوفىالبصريالعتكيأالأعورموسىبننهاهـو

وتتبعوألفهاالقراءاتوجوهالبصرةاوقيسمعمنأولوكان،(يةهبمأ57

.القراء)2(منكان،منهاايشاذإ

ف!بكـتـاباًأدفأهجـرية(،)83سنةفىالمتـوالسَّلميلشـسمِب!كححـثم

.r()ارتهـأءالةَ

!27،صر،الفضليعبدالهاديللدكتـورثتعريفتاريخ،القرأنيـةالقراءات

السلأء،صدار،إسماعيلمحمدشعبانومصدرها.احكـامهاالقراءات.تبيرو

11.f

الطبـعة،القاهرةفيالحلبيط،الجزريلابنالقراء،طبقاتفـيالنهايةغاية

اهـ.3؟2،لىللأوا

-إيرانجـامعةطبعة284،صر،النديملابنمالفهرست
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3(

منهاوالاستشراقالنعوومومفالقرآنيـةالفراءات--126

فيكتابأالفأوقدهـ(ا6A)سنةالمخوفـىالأنصاريالانضلبنالعباس10

.اتالقرأء

.)1(السبعةالاترإءأحدوهوهـ(ا)8سنةالمتوفىالكسائيحمزةبنعلي.ا

فيكـتـابأألفوقـدهـ(أ59!سنةالمتـوفىالأزرقيوسفبنإسـحق.أ

.لقرأءأتأ

عمروأبيقراءةكتابوله،هـ(202)سنةالمتوفىاليزيديالمباركبنيحيى.أ

العالاء)2(.بن

.الاقراءاتفيكتابوله،هـ(2)53سنةالمتوفىآدمبنيحيى.ا

أسماهكتابالفوقدف!853)سنةالمتوفىاحضرميااسح!بنيعقوبا.أ

فصكاىنسبوالقراءاتفبالاختلإفوجـوهفيهجمه!حيث(ابءأمـعاِ

.ؤهـأه)3(منإلى

قرإءةبعنواتتحصتونضحى(12)3سنةانتوفىاننحـويَالأنصـارقيأزيرأبو.ا

.ال!،ءبنعمروبي

قراءةبعنوانكتابولههـ(02)9سنةالمتوفىالواقديافدوبنعبدالرحمن.أ

.)4(القراءاتقراءةاسمهآضقكتابالكسائي

فيكتاباًألفمنأولوهوِهـ(224)سنةالمتوفىسلاّم+بئالقاسمعبيدآبو.أ

.القراءات

"خ!.6سنةإلتوفىأبى!أره!امبنخلف.أ

يم3/1صرتإلجتتروصط

.أنخياطمطبعة28!صر،النديم"لأبن،الف!هرست(

هـ،646،القفطييوسفبنعلي45،ص!\،ج،النـحـاةأنبـاهعلىالرواةأنبـاه

الكتب.دارمطبعة،القاهرة،إبراهيمالفضلآبومحمدتحقيق

-3.ص013ص،الفهرست
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-127-منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرانيـةتالـقرا،1

2اسنةالمتوفىانغَوفيالضريرسعدانبق!حمر.2. r.هـ

ولههـ،123سنةالمتوفىلأزهرالمصرياآبوحضعبدلمإض3عَبدالص!حد.92

.ذ)1(حضونافعاءةفكسَاب

ذ11-أ!.!-ء+33*.4/4ةا(-111ءت11.صبم0011ت22

ي--هـ----11---ا-ص:--،-يهـهـزيقي-!ت:-هـت-

.اتالترهـاء

22)سنةالمتوفىذكوانبإبنالمعروفالدمشقيأحمدبنأفعبدا.23 f)ولههر

.(السبعة)فيكتاب

.إءاتألففيتشَتممه2(حثبءسـةشىإمحًواصدفىرفي؟عح!!-.!4

.القم!أءاتكتانبله؟هـ،942سنةفىالمتوالحَو!فياحاشب!تونها)ِ.35

.القراءاتكتابوصههـ،525سنةالمتوفىالجهضميعلي3تَنصر.26

.القراءاتكتابولههـ،052سنةإلمتوفىأحلوانييزيدبنآحمد.27

القراءأتفىِكتابهـوله582سنةالمتوفىالمكيالبزّحبمحـمدبت%حمد.28

السبع.المفردأتفيالدانيعنهنقا5

فيكـتابهـوله522سنةالمتوفىالأنباريالتنوخيالبهلولب!تاسحق.92

.)3(اتالقراء

!تابونةآهـ،53س!ةالمحوفىصبهاني!ةاعيسىبنمحـمؤعبدانمه!بو.ا*

.()،(القراءاتفي)الجاميم

)1(

)2(

)3(

)41

23.صر\،ج،الم!هايةغاية

11صاضيفشوفـيد.،السمعةكتاب

12صر2،ج،المؤلفينمعجم r

224صر2،ج،اصهايةاغايـة
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rr

4؟

)2(

)3(

)4(

منهاستشراق3واالنحووموقفالقرآنيـةالـقراءات-12

52)سنةالمتوفىالسجستانيمحمدبنسهلحاتمأبو. o)عنهقالوقد،هـ

أنهوأحسبهالقرأءإتعلمفيألفصتأولهوالسجستانيأنالجزرىإبن

.)1(اغراءاتافيصنفمنآول

أهلعلىبهايفتخرونكتبأربعةالبصرة"ولأهل:أباديالفيروزوقال

نإحض،أخيوأقْو!ماب،سيبويهبو!طلمخليلألعينزحَماابة!!رضأ

.(")2(القراءاتفيحاتمأبيئوكتاب

ابنعنهقالهـ()258سنةالمتوفىالكوفيمحمدبنجبحِربنأحمد.

.(واحد)مصركلمنالخمسةقراءاتفيكتاباًجمعجبيرابنأن،الجزرلى

كتاباًالمقرئجبيرابنافألقد.ايإبانةكتابفيطالبأبيبنميَروقالى

يعقوبألسبعهء!ؤلااع!ىوزاد(ألثمانية)كتابهشس!أكقمِأءإتح!ب

.()ثالحضرمي

.الحروففيكتابولههـ()273سنةالموفىالمكيفليحبنعبدالوهاب4

هـ.276سنةالمتوفىقسيبة()ابنمسلمبنعبدالله.

ها،مصدرومهاحكاأا!ءلقراا35،ص،لفمرستا0،32صر،\جالسابؤ،لمصدرا

الفضلي،عبدالهاديد.القرانية،القراءات116،ص،إسماعيلمحمدشعباند.

,,,rr,rf

تحـقيقهـ(،)718،أباديرالفير"بيعقوبنمحمد،اطغةاأئمةتا!يـخفـيالبُلْقة

م7291،الثقافةوزارةمنشورات،دمشق،المصريمحـمد

عليمراجـعةهـ(،)832،الجزريلابن.34صر\،ج.العشرإلقراءاتفـيالنشر

محمد.مصطفىمطبعة،القاهرةالضبـاع،محـمد

.دتحـقيقهـ(،)437طالبأبـيبنمكي51،صر،لقراءاتامـعـانـيلهـيا!لإبات

الرسالة.مطبعة،القاهرةاشلبيأسحاعيلعبدالعتات
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-912-منهاوالاستشراقالنحووموقفالقراتيـهالـقرا،ات

أنةريافيابنعنهقالىتكر(031)سنةالمتوفىأنالكياسحقب!!)اسهـاعي!.35

.اسمبعة)1(امنهمإماماً-!كأقرإءةشيه!جيمعانثراءاتشيحستاباًآت

.ا(عراءإتفيكتابلههـ(09Y)سنةإلمتوفىشاذأنب!أدفضلا0ا-3

r 1 v!-3""19.سةا--ا/ص11.َ،ا!:-صر.اأ/

.-\؟7--حماصوا*يص-،---حمماَ-بمصا---

الجزريإبنعنهقالهـ،392سحةالتوفىلماصتغلبيشريكبمتسىموب!كطار"!ن.38

.2(إوالعربيةا!راءاتافيةفيكتباًصنفأنهالننهايةغايةكشابهي

هـ(،492)سنةالمتوفىربيعةبأبىالمعروفالمعَيالربعياسحقبنمحححد.93

تتثذنث-!5حصما!حثا!ْ-.قتات!إث--إنتصت.شصتًثَححئف
.!-J-ج!هـ-هـ.هـلا.لا!-هـبب!

.(أ(ضهاية)غاية

جريرابنوقالى،هـ(013)سنة%لمتوشىالطبرييربرب!محهدجعضرأبو.4.

.ا-ة)4(!نوني!!وثفمه)الحاصر(هسضحاشلاًكتاتًجم!لقد:عنه
هـ!-صا..حا

.القراءاتفيكتابء3185هـ،سنةالمتوفىصاعدب!محمد3تيحيى.4أ

فيطبعالسبعهَكتابولههـ،432سنةالمتوفىمجاهدبنموسى-تأحمد.42

.(ضيف)شوقيإلدكتوروحققهالفاحيهـة

لابن34،ص\،جالنـشر،222،ص2،جالقـراء،طبـقـاتفـيالن!هـايـةعـايـة

التجـاريـةالمطبعة،الجزري

مطبعةهـ(،)833الجـزري،محـمدبنمحمدألقراء،طبـقاتفـيالنهـايةغايـة)2(

33؟11لغاكع!رةا،اسخـانجـيإحسـتـلت

!99!!،2ج،لسابقارالمصفا31َ

الجزريابن24،ص11ج،النشر(ير)

السلامدارإسصاعيل،محمدشعبـاند،117صر،ومصدرهاحكامها،لقراءا!إ)؟أ

والترجمة-التوزيـع؟والنشرللطباعة
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منهاهـالأستشراقالنحوموقف9القرآليـةالـقراءات013--

عنهقالهـ،432سنةالمتوفىالداجونيعمربنأحمدبنمحمدبكرأبو.43

وأدخلالقراءاتفيكتاباًالداجونيجمعلقد)النشر(كتابهفيالجزريابن

.)1(العشرةأحدجعفرأبامعهم

السبعةقراءاتتقتصرعلىلمآنفاًالمبينةالكتبهذهأننلاحظفإنناوهكذا

يعمرب!يحيىكـمؤلفألسبعةألقرأءبعضعلىسابقهومامم!نذ،فقص

ذكرتكماالسبعةالقراءآخرتوفيوقد،العلاءبنعمرووأبيتغلب3بأبانو

)918(هـ.سنةالكسائيةحمزبنعليوهو

علماءاهتماماتزالتوما،القراءاتعلمفيالتاَليفتوالتذلكوبعد

.لآنأحمّىتتوالىآأجتهادأوألترهـأءأت

وقراءاتهمالسبعةالقراءشهرةأسباب

كانواو،اكـبيمعدداًالهجري!ت!الثال!ح!الاشيانع!صفياءأرقيسآتـصةبلعاعد

يوافقماعلىقراءاتهميقتصرواأنالناسورأى،وآرائهمشرأءإته!أفيمختلفين

والأمانةالثقةفيهتجتمعمنإلىفاتجهوا،قراءتهوضبطاحفظسهولةمنالمصحف

هذهعلىوبناء،النقلفيوالعدالةبالدينالتمسكوقوةالعلموالمعرفـةوسعة

إماماليجعلوه،مصحفاًعثمانإنيهوجهممنمصراًعصرٍكلمنأاختاارو،انمعايير

مشهوراً.قاارئاًويحَونالمصرذلثفي

مجاهدبنالعباسبنموسىبنأحمدبكرآبووهومجاهداب!إنبرفوقد

ليجمع،السبعةانمَرأءأت:كتأبهفيهـآ432)سنةالمتوفىإلبغداديالتميمي

اصطلحالتيانمعاييرهذهوفق،مشهورينأصبحواالذينالتراءهؤلاءأسماء

طالبأبيبنمكيعزاوقد.السبعةهؤلاءمنقاريءأمحلالمصرآهلعليها

2صاخياططيعةالنـديمالأبن(الفهرست)1( Aبعدها.وما
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-131-منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرآنيـةالـقراءات

علىقـتصارالاموضوعآنناَناهادْحصالتيالآنسبابإلى؟هـ(37)لشةشىالمتو

صتأشهروآصبحواالسبعةالأصهـثإليهمنسبتلأجنيوافتي،انسبعانسرا"ات

أئاتراء)1(.سهـححم

فعالمتوس!!القحماطسزب.بمالانض!أبوقـالوقد

:السبب!تبهموأ!تدشاهؤلأءصرأءةعنىاإجتمعه

الناس!أنهـ(945لم)سنة

كثرةمععنايتهمابذلكواشتد!،انؤ!آنلقراءةوا*قيأصسبعةاص!لا-أت.ألاً!ات1ا

،العلماءصتالقم!اءةإنىنسبمم!تآزمنتهبمفيأوقبلهمكـانثممتكدحصيم

أولئكعدىال!البو!انلذأصكيتجردواولم،الشواذصيقرإءتهمثعدت

.إسعحؤمع!!شديهـإ%وجثإتا%وأخؤ4إ

ا-اقزاَأوأ-صت-هـفاًصهـفـاً،أ،هـسماعاًنمظاًمسندةوجدتفهـاءته!األت:وأنثاني

.القر%ن)2(جوهبوِعملهمةوكشفضائلهمص!عرف!ا!!آخرهإلئ

السحبأن"ليعلم:يليما،الحشرفضلاء)إتحاثكتابهطشعاشدمياطياوذكر
فيماالاختلاثكثرلماأنههمضدونالمشهوريناءأدفصتإءةالق!خذا(أسدا!ا

هـهـءلىحب

واليمن)ال!ثامالآمصارإنىعثمانبهاوجـهالتيالعثمانيةالمصاحفاريحتمله

واحداًلنشمهأمسثاشواحدأًباالمدينةوحبسر(أبحرينواو!كة5خةأواةوانبمص

وفاتتا"وت!لايح!!فيأونيفد"شوا"واانب!خأضلرخصكت؟ءأص!!ا4!يصاوري 11 " ءأالإ-اأس111َ

سفأهـ-ضدراللاَ-تاءأئحىةثهـا-ا!ت!!!تفقزاأ!تيئالمم!)-اي!أج!ن،أ:دص!-ع!ا

مشهورينآئمةمصحفأليهثجهمصر/ك!منفاختارثا،ألعطيمدانفنجشآد

أءةالقمفيئهمعيأفنوا،ا!لماوكـمالالةالدرحسغواضت!أفيالآمانةوالالثاتة

الفضليلثاتيعبدالدكتورا36،ص،نيـةلقرااات-لقراا(1)

بيـروت،2،عص!ابمA؟هـ(،4)الطبـرسـيالحـسقلنالفضل،الحيـالىمـجـمـع21(

الثانيـةاالطبـعة،بيروت،لمكرادارومطبعةام6191الحيـادمكتبةتارمطبعة

الفضلي.عبدالهاديد.،37حر،آنيـةالقر-اتلقراا
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مم!وأةستشْرأقأقمعويموقفالقرآديـهالفراءات-ا؟آب-

قراءإتهمتخرجولمعدالتهمعلىمصرهمأهلوأجمع،أمرهمواشتهراءالإقيا5

.مصحنهم)1(خطص

"وحيث:!الكرامة)مفتاحكتابههـفيئأ622العامليالجوادمحـمدوقال

خطيوافقممااقتصرواالكثرةغايةلكثرتهمالرواةضبطعنالهممتقاصرت

لضمـطt,إور-ت!-.ء111?اة/41أءة11+حا-.ش"نار4-1.14ءا-!4ش-ا-ا

.-!.هـ.-مما-----هـءحه-:ء--هـ-!--حا)-/-

إماماًفأفردوا،منهالأخذعلئوالاتفاقللقراءةالملازمةفيالعمروطوللأمانةوا

الأئمةأوالقراءوهؤلاء.)2(رةالمذكرالخمسةالأمصارمنمصركلفيكؤلاءمق

مم:

انثانيأفقاكأقيءأنمدليمحبا-إنرحمنبتنالمحـع!عيمأنجولإما!أرعو:الأصبهانينافع.؟

المدنيمنياابنعيسىموسىأبوأحـدهما:راويانوله،المدينةقراءمن

بوشلش،الملقبانمصرفيلصعيدبنعثما-سعيدأبووانثاني،ا!نبثا!فالمعر

.داء)3"لأأفيماقدموقالون،وإسطةبلاالقرأءةعنهورويا

ائضإسأبوالصاقربنكبدأنلهحدئنيئ:السبعةبهتَفيم!هذ31تدقوقد

عنيحدثالدمشاتيخليدأباسمعت:قالطإسحاق-بئمحمدحدثناقالأسس!هـقيأ

فيالناساإمافوجدنافعاًهـ(511)ومئةعـرسنةللمدينةقدمأنهسعد3الليث

)4(

."حييومئدٍوشيبةيعني:المسيبيقال،ينازعَلاالقراءة

)1(

2()

محـمدبنأحـمد6،،هصعشرالأربـعالقراءاتفيالبـشرفضلاضإتحـاف

111)البئاالدمياطـي V)القاهرة-الضباعمحـمدعليهوعققوصححـهرواههـ-

هـ9؟13حنفيأحمدالحميدعبـدمطبعة

المطبعة،القاهرةاهـ،226،العامليالجوادمحمد193،صر3!ج،لكراسةاحمنف

الحديثةالفاروقية

خماسي.الطيببنفتحـي226،ص!،إنلالقروارتباطهاالسبعةالاحـرف3()

الآشوحصبري62،ص،القرانيةالقراءاتإعجاز4()
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-132-منهاالاستشراق9النحووموقفالقرآنيـهات6الـقرا

المدينةقاضيكانأنهكماأساضذتهونافعشيوخأحدنح!حاحبنشيبةهوضميبهو

أبيعنالبصمىي!عبدالنهأنجوبهـجدبنسليمانأخب!!ي:مجاهدابنأ!وقا،آيضاً

نافعومائةسنةلدينةأأدركت:فلانقال:قال،صمعيفياص-سجستاني11آًحا

ا(.إالضراءبهارف

بنأحملىحدثما.قآقمهرانأبيبنأحضحدثمي:ايضاًمجاحذ31تلىوق

"قراءة:يقوأساأن!سرإبنمالكاًسمعت:ياقوأطمنصور3سعيدسمعت:قال،يزيد

)2(ءتَ-

.(1سنهفع

:يضولالمسيّبسمعت:قاقالصقربنعبداللهحدثني:مجاهدا-توقات

تاألمدينةآهالى!قأفىإءةعلىلمإو:برأبوصف،نة!رسف؟-"تس!تلسهثتأشيتو

(1)3(هشبإ

كثيربنعبداللهمعبدأبوالإماموهو(المكرمةمكآ)مقريءالمكيكغيربنعبدالله2.

قرإءشيغالمعَيألْذأرفيهرمربنفيروزانبنزاذانبنعبذأئلهبنعمرأب!ت

محمدبنأحمدالحسمتأبوأحدهما:راويانواسه،انقرإءةفيوإمامها!كة

عصأبووثانيهما،المكيإهـيَماابزةأ!بننافعبنالقاسمبنأطهعبداابن

المخزوميجرحهبنسعيدبناطخابنمحمدبنعبدالرحمنبنمحمد

النبالمحمدبنأحمدالحىتأبيعنالقراءةأخذا،بقُنباالمعروثالمكي

إسحقأبيعنالمكيئواضح-بئوهبأ.لأخريط%بيعماغواسباالمعروف

لبدالوِأليئعرا!سطلاالمعمِوفالمكيقسطنطين-أللهعبدا!3اسماعيلى

السبعةكتابهفيمجاهدابنويذءصكثير)4(بنالإممامصتمشكانبنمعروف

26صر،إلسبعةكفاب)1(

26صرمجـاهد،ابن،السبعةكتـاب2()

(r)63صرالسابؤ،المصدر

دار،خماسيالطيببنفتحي،242ص!،بالقرأنوا.لباطهاالسبعةالاحـرف4()
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ممهأسمشرأقوأةاتمحووموقفالقرآسيـةالـقراءاتبأ-

لقراءته،واختيارهمالناسراجماعهوكثيرابنفهـاءةتفضيلفيالمقياسأن

وكان،للإقراءتفرغتمنمعاصريهأحدقرأءةعلىقرأءتهمكةأهلشض!قدو

عشر،الأربعةالقراءأحدوهوكثيرابنأساتذة!مأساتذتهو،بالعربيةعالماً

تجردممنمكةفيكثيربنعبداللهعصرفيكان:قواءمجاهدإبنأضافو

إبنتوحتطألسنهميمحيض!بنكبدأئرحصب!محمفبهاوضاامللقرأءة

أهليجمعولم،أصحابهفيهيتبعلماختيارلهوكان،بالعربيةعالماًمحيصن

.كثير)1(ابنقراءةعلىأجمعواكماضاءتهعلىمكة

(1)

)3(

أولالبصريالمازنيالعلاءبنزبانأبههـعمرومالإ!وهوالعلاء:بنابوعمرو

يئِعبدالعزبئعصبنحفمر/ع!رأبوأحد!ماهـاوياذْلـهو،ةالبصمواكأئي

القراءةعنهرويا،السوسيزيادبنصالحشعيبأبووثانيهما،الدورقي

الأداء)2"فيمقدءيالدو!و،أليؤيدقيان!اركبنيحيىححهد4آيجمواسطة

فيرأسوقد،اللغةفيعصرهأهلإمامكانبأشهمجاهدابنعنهقالوقد

فيولمحان،البصريأطسنلإماماشيخهيعنيونعله،أح!اءوالتابعونالقراءة

اسحقأبيبنعبداللهمنهم،يبلغوهلمبالقراءةالعل!اأهلمنجماعةالبصرة

وكان،النحويالتقفيعمربنوعيسىالجحدريَالصباحأبيبنوعاصم

أبيئعنحفظماالقراءةفيعنهميحفظولمأيضأفـصاحةآهلهؤلاء

.)3(أكثرهمأوالبصرة،أه!صارلىهـاءتهوإلى،وعم!

نصرحلىثنا:اطقاحياتبنعيسىبنعح!ا-!دش:آيخئتًمجاهىإبنأ!زقا

دنفسهيختارمماعمروأبوبهيقرأمأانفر:شعبهنيئقاذأبيصيشاذ:قاذعليئ

ا،مزقـة

بعدهـا.وماآ4صمجاهد،ابن،السبعةك!اب

دار،خماسيلطيبابنفتحي.021صر،بالقرآنوارتباطهاالسبـعةالآحـرف

المعرفة.

62.صرمجاهد،ابن.السبعةك!اب
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-؟13-منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرآنيـهالـقراءات

الخاصة،والعامةلهشهد،السبعةمنإمامكحووإسناد!اطناسسيصيرنهنيفاكـتـبما

والتفو!السواءعلىوقلاميذهومعاصريهخهش!زصرإءةعن3البمرآملنصىهـثثا

.اءته)1(ض!حو

الْيَحْصُبيربيعةبنتميم-تيخزيدبقعبدانلهعمرادأبوالإمامهووعامر:ابن40

.ا--:ا1111أاا-أا!..ا(*11:اأ-ا11

بنلككميربا!رعصب!ف!لصس!!،بواس!ح!ا.!7--رار-!تم-اح!/تمضض

بشربن%حمد3بئاطهعبدايحيىعمروو!انيهما،اندمشقيالسلميب!هَ

أيوبسليمانأبيعنالقراءةأخذا،أسدمشقياالفهرياث!شياذكوإقا-ت

ابنالإمامعنالذماريالحارثبقيحيىعمروأبيع!!الدم!قيهيمإبن

.اتذكوابنشالأداءفيئمقدموهشا!،عاص!

القراءةأخذ،الأربعةالكوفةقرآءأولوهواشجوداأبينجنعاصمهو:عاصم.ه

كنهاللهرضعبانب!أآبعب/3كنيالإ!اماكاانسمميعـبدالرخممتأبيصت

الأقطارمعظمفيقـراءتهواشتـهرت،اوعليةالعهاصليالنبيص-

القراءةعنهأخذاراويانله5،مصرأهلعامةفهـاءتهعلىوأجمه!قيهَالمشر

بنحفصروالثاني،الكوفيعباسب!!شعجـةأحـدححما،اسطةوغيرص

-ا(مموفي)2(الغاضريسليمان

وليست،الكوفةأهلبعفم!صارعاصمقراءة"وإلى:مجطاهدابا-قاقوقد

يثبشونهبممابأحدعاصب!اقراءةفييأتمو)ثلافةالكوآها!كانو،عليهماخالبةبا

مقنفسهصيم!تيكادلابكرأنجووكاق،عمالضتل!ب!بأبيإلاعليهإلاقمِاءة

امجحىابأتااوهـازيخحسنضاتخنفى-عزَأ*أأحجلضاحصقئبافئنت-*تاbإارأ

.الزبات)3(حبيببرحمزةقراءةاليومإلىالكوفةأخا!

ماو74،صر،ا/لأشوحصبري،نيةلقرأااتءلقراازعبإ،irص،بقلتالمصدرا)1(

وهبـةمكتبة،لقاهرةا،بعدها

.188ص!،خماسيالطيببنفتحـي،بالقرآنوارتباطهاالسبعةالآحرف)2(

71.ص،مجاهفابن،اسمبعةاكتاب)3(
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منهأوأةشتشْرأ!أننحوومومفانقرآنيـةانـقرأءأ!--111!-،

أهلمعظمأنهـغمعاصمقراءةاختارقدمجاهدابنآنمنأشغمعلىو

لمعاصماًأنيعتاقدكاتْمجاهدابنلأدْذلك،حمزةقرأءة-هـغبونكانو!امموهضةإ

الحقيقةينشدكانمجاهدابنوأن،العقلومغيبالعينينمغمضوهويسيريكن

الذيالعظيمالإمامذلك،عاصمقراءةلاختيارهبالنسبةفعلماوهذأ،كانتأينما

عااينصمهـفولأنبالعامةحداماهذالعلى5،خـيلاءيدخلهكـادتكلبمإذا!صاذ،

عاصمرأوياحدوهو(عياشبنبكرأبوة)شـعبةآنإلىبالإضافة،ثهـاءته

يمكّنيكادلاالآخرهوكان،عاصمعنبروايتـهيأتمونالكوفيونكـانوانذي

.")1(ننس!همنالناس

فيولوعاصمسيخهيخالفل!احفصوهولعاصمالآخرالراويإنثم

يضع،نصفذعاتك؟،يةقوحاففةو!رةبذايتمتعلمحانعاصداأقو،احـدوحرث

الناقدعقلًهأنًكمًا،الشك!!علىالمضمونجحمويم،المظ!قبلىللجو!الأولوية

نإثم؟الفروضواختبارالنتائجوتاقييمملوانفالنقرصتوأحذةحظةقفيتولأ

.)2(ثاقبوشكرفذةبمرونةويتحركالطريقاسهتيرشاملةرؤيةله

الكوفه،قراءنيث،أنكوفيتألزبحبيببنحمزةعمارةآبووهو:حمزة6.

بنخلادعيسىوأبو،البزأرهشامبنخلفمحمدأبو:هماكأاويانوله

.خلادعنالأداءفيمقدموخلف،الكوفيخالف

سمعت:قال،الطيالسيالحسنبنعلي"حـدثني:قولهمجاهدذكروقد

قراءةعليهالغالبومسجدهاالحَوفةأدركت:يقولالماقرفيءالهيثمبنمحمد

أ3(.عاصماءةقمنأ!يقمالجامعالمسجدحلقممتْحلقةأد.كتآعلمضلاو،حصهـة

17ص!السابؤ،المصدر)1(

-vvص،لقرانيةاءاتلقرااإعجـاز)2( 1V،لقاهرةا،وهبةمكتبـة،الأشوحصبري

67صرمجـاهد،ابن،السبعةكتاب)3(
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-137-منهاوالاستشراقالتحوموقف9القرآنيـةتالفرا،1

الهيثمبتِسحمدقال:قاقالدنبأأبيابن"حدثنيئ:أيضأمجاهدبر!بز5ضات"

حمزةُ"أمَ:ياقوقحرببنشعيبسمعأنهبكاقب!ثالحسمتأ!هـني،المضرقي!ا

)1(يَ
خطيوأفقلمفيمادمسعهِبنعبداللهقرأءةيعتبرحمزةوكانإ(ئةتسنهلى-أت

.عنه)2(ا(طهكأضيعفانبنعثمانَمصحف

انهيثم:بنمحمدلمحاذةأ!داأطسنلاتْعفيحدتني:سجاهد3تاوقأق

سببكانوإنما،فيهاطعنأنهادريسبنبعبداللهحمزةقرإءةىابممتواحتج

فسمع،أفمَر،عبداللهإدريسابنمجلسحضر.سليمعلىأضهـترجلاًأنهذا

فكره،المكرو"التكلفمنذلكوغيروالهمزالمدفيإفراطفي!األضاظاًإدري!ص-ا-ت

فث،!4!مف!كمهـوهنطكأ!ألطريقثهدأ!-!هـ.-قط،ف!ضعنوأ!*-يي-بم-ألنفث

.)3(أصحابهمن،القراءةأتقنمنوكذلك،عنهوينهىهذا5يك!ةحصكان

يختلفونيكادونلامتقاربونةحممتلاميذهؤلاء"وكلى:مجاهداا*تأطوق

وهـقةلألفاظاكأيتفاضلونكـانواأنهماغير،ةحـضاءةضلأصـومقأص!!قي

أيفاًدكامألامنشيءوفيفيهوأنتوسطاط!فيإيبمافراطفيويختلفوت،6ئسم1

.اختلافوا)4(

وده،الكوفةقرّاءثالثالكسائيحمزةبنعليئالحـىتأبووهو:الكسائي70

بنحفصعمروأبو،البغداديخالدبنالليثاحارثاأبر:هماراوياد

متاتدمالحارثوأبوواسطةبلاألقراءةاعنهر"!يا،الدو!يعبدالعزيزبنعمر

.الأداء)د(و

؟7.ص!،السالقلمصدرا(11

27صراالسابقالمصدق)2(

77.صه!،السابقالمصدر)3(

!لأ7صرالسابؤ،رالمص!(4)

.الأشوحصبري302،ص،القرانيـةلقراكااتاإعجـاز()3
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ممهأوأةشمشرةقأتمحووموقفانفرآنيـةالـقراءاتأ-/3-،

ونظر،حمزةعلىقرأقدالكسائيحمزةبنعليكان:مجاهدإبنقالقدو

حمزةقراءةمنواختار،وصناعتهعلمهالعربيةوكانت،الثراءاتوجوهفيئ

إماموكالىْ،الأئمةمنتقدممنآثارعنخارجةغيرمتوسطةقراءةغيرهوقراءة

.)1(عليهمبقراءتهألفاظهعنهالناسيأخذوكان،عصرهفياءةالزفيالناس

ا.،دنقطه5الناسهع!آيـف!،وإ!ايمت-الاإا-ء"ْآ-ش)51:ت:%اث،/ااهـة
هـ-هـ!حاهـ-حىجماب-.-سا-س!!

النحويءالمقريأنمجاهدابنأثبتفقدوبذلك.")2(عليهمبقراءتهمصاحفهم

كان(الكسائي)أيأنهاَخرمكانفييذكرثم،للناسإماماًكانالكساتيا!إماما

فيفيهاخالفهثم.الأساسفيحمزةثهـإءةهيكانتقراءتهوأنلحمزةتلميذإً

.سطة)3(متهقراءةأنهابذلكصفهاوالاقراء%ئمةمغغيرهع!أخأجيافو-ء

كانالسبعةللقراءأختيارهفيمجاهدابنعليهاعتمدمعيارأيهـوأقوىواشا

هؤلأءبتافضيكإاساجمالثير(لدىمال!الرأقياجماخبأنلديهالإ!-!أمحو

مجاهدابنلدىتولّدالذيالإحساسذلكسوإهمدونغيرهمعلي!اءالثف

النتيجة،هذهإلىأهتدء!الذفيالعقليئهوذ؟طوقدرإفأثاقبةأنجح!رتهإلىنجالإخـا،ضة

القرآنيةالقراءأتمنهجعلىالحفاظإلىدعتهمجاهدابننفسفيالغيرةأنكما

طريقعنأوفـيهالمشكوكالنقلإلىبهالموثوقالنقلطريقعنت!هـجلالكي

الشخصية.ألاجحهاداتطريقإلىجم!الأعظمال!سولعمتالناقكوفألِة11

علىقائمةالقراءقراءاتعلىالأمصارأهلاجماعيكونأناشمَرطآنهكما

أذلك،كأنجاللإنحاؤة،!قواةأ!اأعىي!لشوثهـاًاطغضكأابانترا-3ا!لماتوشرسش

عنهوتلقواحولهفالتافوا،وخاصتهبمانناسعامةلدقمشهوراًكانمجاححدابنفإن

78.صمجـاهد،ابن،السبعةكتاب)1(

.الأشرحصبري97،ص،اَنيةلقراالقراءاتإعجـاز)2(

97.ص،القرأنيةالقراءاتإعجـاز77.صرمجـاهد،ابن،السبعةكتاب)3(
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-913-منهاستشراق31والتحووموقفالقرآنيـةالـقراءات

الأقدميةمقياسم!علىيعتمديكننمأنهذلدطَعاصرهمتم!ت!هـهصتاانصرفوو

وأسيدأومولىأوعبدأولونأوجح!سأولعرلىمتحيزاًي!لمكما،فحسب

المتواضعالوزنلهموآقاملاعتبارالهمأخذمنبينمنكـانبك،غنيأوفاقير

ووضمع،والأعجميوالعربىِوالكوفيوالبصرلىوالمدنيوالمكيوالفقيروالعزبكأ

كنديوجـدصوءذأألحسعمينجمهورمأل!إنر!يم!!تسالتهبكتْهجميع

مصحفه.بهاونقصذكرهبهاو!فعنحوهإتجهشخصم!

ابنشخصيصوهوالسبعالقراءاتشهرةعلىساعدآخرعاماتوهنالك

.صضمؤلففياغرإءاتاشوا*!جاهد

القراءاتوأبقى،سواهدونخاصاًاعتمدهمؤلفاًالسبعللقرإءاتأة!دآنهأيَ

.لز-!دها!ك!!كأاللأ!ىهـحَااصـاذغا

ابنتلميذهبينما،القاريءشخصيةتقويماهتبممجاهدا-تأنذا!كومعنى

القواَنياللفظفـيالَاختلافيكو!آذهووالفهـأءةاضقويماَخومحثتياسًضه!وخانويه

.)1(الأئمةتوارثتهممايكونوأندلإعرابمخالفوغيرللمصحفمخالفغير

الشاذةالقرإءاتمرإجعأنذكرحيثنولدكهالمستشرقذأسكإلىأشاروقد

ابنبالرجل)ويعنيالمشهورةالسبعالقراءاتنخلامأس!م!ألذيَبالرجلبدأتشد

.الشواذ()كتاباسمهآخركتابأ(السبعة)كتابجانبإنىألفوقد،مجاهد(

لابنالقـراءاتعننقـلاً،الفضلي43،عبـدالهاديص،انيـةالقـراءاتالقـر)1(

.بالقاهرةالعربيةالمخطوطاتمعهدمرمصورة،خـالويـه
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مت!واةستشرأقأتنحووموقفانقرآنيـةانـقراءأت1"--.عَ

والتابعينالصحابةمنالقراءأنتمهر

جميعوعلىهـاضرأئهالكريمالقرآنبقراءةالصحابةمنكبيرعدداشتهرلضد

:()1ومنهموالاقراءإتاشوايات

ومنهمللكثيرينالقرإءةعلموقد،الراشدينالخلفاءثالث:عفانبنعثمان-أ

،"،؟1!.س،ة(-ا.ت1(/1،!:أ.-.اا

.-**،.-َاحمصز.حما"صحرشبص!جماا-سامخيرت/

منالإسلامدخلمنأولوهوالراسدينالخلفاءرأت:طالبأبيئبنعلي2-

أبو:منهمللكثيرينالقراَنوعلمبالجنةالمبشرينالعشرةوأحدالصبيان

سنةالمتوفىالسلميعبدالرحمنوأبوهـ(96)سنةالمتوفىالدؤليالأسود

هـبم.)83سنةالمتوفىلي!أبربعجدالرحني!م-وهـبم!73

الاترآنقرأوقد،اصحياكتابومنالصـحابةكبارمنوهوكـعببنأبي3-

اصهأعبدإ:مننهمالمكثيرينالاترآ!اعبموص!،قأئرسوِحبةقيحقضهأِ(آكـي

.هريرةوأبي،عياسرابن

عهدفيالقرآنوجـمعالوحيكـتابأحدوهوتالأنصاريثابـتب!تزيد-4

بنعثمانأوفدهالذىِوهو،عنهماللهرضيوعثمانب!.أبيالخليفت!ت

تتلمذوفد،إليهمأرسلياالتيالمصحفنسخةمعالمنورةانمدينةإلىعفان

وأن!سعمربنوعبداللهعباسبنوعبداللههريرةأبو:منهمالكثيرونعليه

مالك.بن

فيكلهالقرآنحفظ،الأجلاءالصحابةكحارمقوهو:دمسعه3عبدالله5-

كماغضاًآلاالؤيق!هـأأذأ!!إمن:!كلات!-11،اقا،!النإ/11001-تاخ -err-حوَس-و

علقمة:منهمأذكركثيرونعليهتتلمذوقدعبد(أم)ابنقراءةفليقرأهآنزق

عبدالرحمنأبوولأجدعابن!مسرووالنخعيب!يدبنلأسودواب!بن

انسلمي.

للطباعةالسـلامدار،اسماعيلمحـمدشعبانومصدرها،أحكامياالقرا-اتا)1(

بعدها.وما31ص،والترجمهَوالتوزيعوالنشر
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-1£1-منهاوالاستشراقالنعووموقفالقرآنبـةالـقراءأت

الأصواتآجودمنصوتهكاطجليلص!بيوهوالأشعريموسىأبو

منمزهـارأًاوتيتالقد:اءاتهقسمععندمماص!النبيعنهاطفا!قدبالقراءة

وحطانالمسيببنسعيد:منهمكثيرونعليهوتمَلمذةدداوا!آإميرم!

.(العطاردي)1جاءشوأبوالرقاشي

:سكَ!منهمااش!تهرفقدالتابعينالقراءواما

يساهـوزيدبناسميمانوعبدالعزيزبنعمروبيرالبنعروة؟،المسيبابن

الحارثبنومعاذهرمزبنوعبدالرحمنيانز!شهابوابنأسلمابن

.المنورةالمدينةفياشتهرواوهؤلاء

لاءوهؤعميربنوعبيدةمليكةبي3تواوككرمة،3!وحفاثو!ض!اكحد

الم!!مةم!4في%شتهرو!

بنوجابريعمربنويجىعاصمنم!هـبنوإلـصأليةآبووالاتيسعَبدبنعامر

.أنبصرةفي!الوأوهؤلاءسيرينوأبتاحسمت

النخعيزيدباتوالأسودالسلميعبدالرحمنوأبوالنخعيصيسربنعلقمة

قيسبنواحارثميمونبنوعمروشرحبيكبنوعمرجبيربنوسعيد

الكوفة.فيكانواوهؤلاء

كانوأفهؤلاءسعيدبنوخليداندردأءوأبوالخزوميشهاببيبرألغيرة

31)2(:11ة

.!-اي

أحكـامهاالقراءات202،صر\،ج،القرآنعلومفـيالإتقـان6،!!،\ج،ال!شر)1(

33ص،هارمصثو

45صومصدرها،أحكامهاالقراءاتالحزري،ابن،943ص\،ج،الن!هايةغايـة21(
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ممهاوالاستشراقالنحووموقفالقرآنيـهتالـمرا،1

القراءاتفيالإدغام

-غأ-5

فيأدخلهاللجامالفرسأدغمويقال،شيءفيئشيءإدخالهودغةَ:الإدغام

ا*فاءاهـفـا!لعضـمههنـاحـعا55.،كـذاورثفـمـهالـلـحـاءفأدف5،ة

بهـ-الا.--.-،01ء.هـس-جاا010!-

.الآخر)1(اس!ف

إدغامهالمرادالحرفوأصبح،مشدوداحرفاًالحرفينمنجعكواصطلاحاً:

يسمىماوهو2(جائزأالإدغاماكانالأولالحرفوتحركتماثلافإذا،فيهاطدغمكا

سبىهـان،لقمِاءتهالعلاء3تعمروألوواشمَهر؟الفرّاءسماهكماالكبيرِلإدغامط

نعوتمننحتبقيهـإذااالصعَير)3(،بالإدغاميسمىماوهوواجباًالإدغام!ان

فيءأتّدْكروقذ،ءبالإخضنيثوماأشبهوهوصحيحاًالإدغاميكونفلاألمذغم

جعلهلمنخلافاًناصصأ()إدغاماًيخكونالغُنَّةصاحبتهإذأاالإدغاأنالإتحافكتابه

وجودالأولىويؤيد،!لسخأويمجازاًعليهايإدكأمءقلاقوجعل)إخفاءً(

يم.لإخفاء1امعممتنعاتتشديدأنإذ،نيهاضشديدا

دغممادة،المحيطنقاموسا،دغممـادةسرالعرهتـاج)ا!

/21
تأكمحـدتحقيقلجزري،ابن%.لم؟.\.اصشر//جاالغرا"اتفـيالنشرلملأ\

هـ.1343دمشق،التوفيقمطبعة،دهمان

91ص2،ج،السابقالمصدر3()

حسنمحـمدد.تحقيق،طالبأبـيبنمكي922،صر،القراءةلتجـويدالرعاية

أحمد32ص،البشرفضلاءإتحافهـ،3913دمشؤ،لعربيةالكتبادارفرحـات

،القاهرة،الضباعمحمدعليتحقيقبالبنَاءالمشهورالدمياطيئمحـمدابن

حنفي.آحمدعبدالحميدمنشورات،لىالآوالطبعة
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صهأوألأسستْمرأؤأتمحووموقفالقرآليـةالـقراءات-،*غأ-

الحرفينبكلابوضوحالنطقوهووتوجيهاًحكماًالإدغامضدهولإظهاراو

.بُنْيَته)1(وتمامزنتهكمالعلىوإحداًجسماًصبهـورتئهمابعد

نأهوالإدكامبأنهـ(554)سنةالمتوفىالأنصاريجعفرأبوعرفـهوقد

فيرتفعوقفأوبحركةبينهماتفصلأنغيرمنمثلهبحرفساكناًصهـفاًتصلى

برازةا-اةَ-ا-*001ط111001(1

---3كأ-:ش،!-ص:--

المشهورةالسبعالقراءاتفي)التيسيركتابهفيسليمانأبوصابهـحسنوقاك

الحرفيناتحاد)وهوالتماثل:وسببه،باخرفينالنصقاهوالإدغاما!توجيهها()3(و

لاصفةًمخرجاًالحرفيناتحاد)وهوالتجانسأومثلاً(الباءمعءكالبومخرجاًصنةً

!طاً!ي!أوبان!مفة!وبنمخرجإخرفينربتفوهززأسنزاربكأ!(صاستخععثَاس!أ

أكثرفيهالمدغميكونأنويشترط،الرإء(معواللام،الش!تأوالس!تممِكـالدال

انمدغمفهوالأوأ-اطرفكانإتشم،واحدذكللحهيالإ*غام!انإداحرثس

قصيرلينصوتالصوتينبينفيهيفصلالذيوهوكبيراًالإدغامسميكاًمتح!

السبعةالقراءأحدالعلاءب!عمروأسبإلىالإدغامهذانسبوقد(كةحم)آي

النوعوأما.تحقيقهقبلمعقدةصوتيةعملياتيتطلبالإدغاممنالنوعهذاو

دوناساكناناالصوتانيتجاوزوفيهةالقصيرالإدغامفيسمىالإدغامصتالثاني

مباشراً.إلتقاءًالتقاؤهماهوباَخرعوتتأثرسرطوإن،الليناتأصوناصل

)2(

)3(

بنمحـمدبنعمربنأحـحد43صر13ءات،القرلأصومياتإالإشهـا!القواعد

دا.البكاء،الحسشمحـمـدبنحم!عدا!زلـقـيؤهـ(،197إالخـزفاضض!ا%ص

8691ءدمشؤ،القلم

بنعليبنأحمدجـعفرأبو164،ص\،ج.السبـعالقرا!تفـيالإقنـاعاكتـاب

هـ،3014الأولىلطبعةاقطامشراعبدالمجيدد.تحقيقالألصاري،خلفصاحمد

دمشق،لفكرادار

أبوحسنصابر32،صوتوجيهها،المشهورةالسبـعالقراءاتفـيالتيسير

م4991لتوزيعوالنشرواللطباعةالكتبعالمدار.نسلحِص
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-147-منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرآنيـةالـقراءات

مجتمعاتفيكثيراًتحدثبالإدغامتسمىالتيالصوتيةانظاهرة!حذهو

ببعضهاويمزجونهاالكلما!نطقفيئي!رعونحيث،يةالبدوواليـتاتإبىادية

الرح!!البدوعندبوضوحذلكويظهرالكامكالنطقصحةفيحقهالأيوفوهاو

إلىنزحوأالذينالعرأقيةالقبائللهجاتمعفممثك،حالعلىيستقرو!لاالذين

الحجاهـبيئةفباواستؤالذبتاحـجاىيةالقبائالىعكلعل!،فيما!عاشووثال!هـإ

والتأنيالهدوءإلىيميلونتجعلهمبيئتههـأطبيعةأنذلك،واستقراراًحضارةلأكثرا

الصحيح.حاقهاامحلمةاوإين!ءالنطقفيئ

:أقسامثلاثةإلىيقسمبالاَخرالحرفإدغاموقضية

بقوأخاهـلقصدأمثن!كأسافاآ!ثاالإدظم:فيهلجبقسمإ-

قبا!ذدكأسلفناكما،متقا!ب!-()1(أومتجانسيزأو/متماثل!نايكو)أعيرمثليز

فييسرف!فلا!)3"الموت)يدرككم،بم2!إنأصرين!منْ:تعألىكقواء،قني!!

.!،)3(هـبكاذ!و!والقتلى

فااحال! الواوقل)آي..-ماا11ًلاا!الـولسا

قولهنحو،ولينمدحرفييسميانوحينئذ،كسرةالساكنةايياءاقبا!وضمةالساكنة

علىلهماحًملاًالإظهَارهـتهذهوالحالةبدولا،*!)6(وعملواآمنواماله:تعالى

علىالمنفصلتانوالياءالواوتَقْوَفلم،منفصلانالاَيةهذهفيأنهمامعالألف

.أأ4ص،اج،السبـعالقرأءاتفـيلأقناعاكتابأ؟"أ

22الة،عمرانآلسورة)2!

(AV)آيةالنساء،سورة3()

fl)33(.يةآ،ءالإسرا(

41.آيةعمرانآلسورة)ء(

.7ايةيوسفسورة)6(
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منهاوا!ستشْراقالنحوومومصالمرآنيـةالـمراءات-8!أ-

فيالسينفيئوانياءاوالوإدغامعلىالمتصلتاتوالياءأءهـاوإتَقوَلمكـما،الإدغاا

انشفت!-حروفم!تالواولأنوالسينالواومضجلتباياتوعيسىموسىاسم

الس!ت.فيإدغامهايجزلمفلذلكالفموفصمنوالسين

اخروفسائرمثلمثلهيكونفـإنه،لينحرفالآولفا!كـانإنوأما

اا-+ملا،أرا!ا10كاا-س!ط!.اأ--41ة:ا51-!6للاا!قيأت-

ء،---ش(*ق-3ء.-حا.ص--ض--مخ!ر-خي!ش----

عمروأبيقرإءةحسبوذلك!)3(،المحيضمنيئسن!واللائي،اا!)3(وآسنو

.)د(جعفرأبوذلكقالوكماي)"(والبز

عند)اللائيياءإظهارحواساالدأنيسعيدبنوعثمانغلبون3تطاهرأساوقا

ءطنإذابهمباى!!*علأتأتشواسيالإدكأامتفيهيم!شَكأختلآفئهو*يتسنءت

المتصلفيالإدغاممنهماالأولسكنإذأالمثلينفيوالقياس،إليهمؤديأالقياس

إخنضح!س!!فى

عنا-الإظهارفيهافيـجب!)7(ن!نطاسةعنيلحلكاصيد*!الوماصيالإدكأأمأ-ا

بالوجـلاينيأخذنهنيورشعدا!)8(بالوصلالسحَتهااءيثبتونالذينالاقراء

16آيةاالبقرةةسور)1(

39ايـةالمائدةسورة)2(

؟4إ.)*:اطا-.

166صر\،جاالسبعالفراءاتفـيا/لإقناعكتاب4()

167صر!ا1!،لسابقاالمصدر()؟

168صر.\تالسابؤ،ألمصدر)6(

.1'!28ايـة.الحاقسورة)7(

916ص!11جا!لإقنالح.كتاب)8(
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-914-منهافىالاستشراقالنحومومف9القرانيـهالـقراءات

.)2(صوتهيقطعلموإنمحالةلاوإقففإنهأظهر.كلوأما)1(لإدغاما5الإظهار

تباينافإذا،والصفةبلمخرجالحر!فانفيهتباينماوهو:الإدغامفيهيجوزلاقسم2-

فيهيجوزلاومنهإدغامهيجوزفمنه،بعيداًالإدغامفيكونبصضةوإمابمخرنإما

وكل،الصفتينتباينوكذلكالإظهارأسبابمنهو(المخرواختلاف،لإدغاما

يصبحلا!لهمنهصوتأأقلهوالذياطرفمعيدغملا5ْشإنهصوترياادهفيهحرف

.الصوتدضعفايإدكامعمليةشيخل!كحنالك

كلعلةفيهحصلتماوهووالإدغام:الإظهارفيهيجوزالذيهوالنالثوالقسم3-

للإظهاريكونكماأوجهللإدغاميكونوقد،الاقربوالبعدمنمنهمااحدو

إ!ىانقرأءمحندينقسمهوو،والبعدقدهـالقربعلىي!-متساونايكوقدو،جهأو

.(r)صغىهـاإدكأاوكَببإدغام:قسمين

نأالقرآنيةإلاقرإءاتفيالإدغاملوضوعالدراسةهذهكألالصتلناويتبين

فنتير:إلىينق!سمونالقراء

وأبو(الكوفةمن)وهموخلفوحمزةالكسائي:ومنهم:الإدغاميؤثرونفئةأ-

.(الشاممن)وهوعامروابن(البصرة)مقكمرهـو

وبخاءيعقوبووعاصمجعفروأبوونافعكثيرابن:ومنهمالإظهاريؤثرونوفئةب-

تميلكانتال!هـإقيةاجيئةافيأثرتالتيالقبائلأنالقولنستطيع،عليه

ائلوبنوبكروأسدوطيءتميمقبائلمثل،لإدغامأإلىاعابوجهلهجتها

الاقير.وعبدوتغلب

(2)

(r)

916ص،\ج،لسابقاالمصدر

.ريالجزابز،21صر2،ج،لنشرا

،£91ص\،ج،الإقناعكتاب
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متهاستشْراق3واالنحوفىموقصالمرأنيـةالـمراءات

وكنانةوثقيفقريشمثلالحجازقباثلفهيالإظهارإلئتمي!!التيإلاقبائارآثما

لأنصاهـوهذيا.وا

)معهم(منبدلاً)مَحُم(مثلاًفمَقوناحاءا(!ينتقلبتميم(لهجـةو!صانت

بحرفالمتصاثلينالحرفينوتدغم،لأداالتاءبقلبأي()فزتمنبدلاًو)فشْدُ(

اَ؟03أكهاا--اَ/ا!-ا!.!اأة!.-ا.اط.-اا-/.لأا:ا،:ا*.ا-ا

-ا-.!.--شَ.*-س-3ء-سير-فيزبر-"بيـى*حدبكاءض-َ-هـ،

)وصتونحو(حسنةتمسسكم)إننحوالحجازيينبلهجةالأحيانأغلبفيالكريم

تستكبر!هوتمقم!ولاونحو!صوتكمنواغضضر!الوونحو،مهوغضبيعليهيحلل

يشاقّ!ومنومثليرتدّ!م!ومن:مثلتميمبلهجةأيضاًالكريمالقرآنفيئردوكما

،!لا.إ(إ4
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منهاالاستشراق9النعووموقفالقرآفيـةالـقرأءات

والإدغامالنحويويت

--1-ا+

فلقدنجالثانيلأولاتأصوااإدغاوهوالإدغامصتالأولبالنوعيتعلوييما

عحروبشرآبوهوذلثفيإمامهموكال!الإدغامقواعدايضعوأناضحويوناتحاو

هـلحاًفع5تعبشعصعباًكتالتهفيدقيقأكانأخهعنها(سذيَـاصِفيهبسسوالملقب

التيالبيئةإلئوضعماالتيالأمثلةينسبوكان،غامللإ*وضعهاالتيالضواعد

روإيةفيالثالثالنوعنسبشقد،لقاعدتهمثلاًيضربهاالتياللهجة!نهاانطلثت

لا:قالحيث،الهاءيالعينلإدغاممقياساًجعلياثم،هيملهجةإلىال!غويينإ

المخرجينلقربأدكـصتهـأنهلالاًاقطع:قولكمـثلالهاءمعامعينتدغـم

لا(صضْمءنىلأشرتةتلأأح!اشفيا!ىاء!*غمكتثمحاءاح!نكأاير!إسيءحه!شت

لايكولىْلكيفهأدغمتهثمبهاالحرفينأشبهمكانهافأبدلتقبلهالذفيفييدغم

فييدغحوكىاؤنمضخرجـةضنمحوالديفيئيكوتوامحنشوشهيَأاشيلإدكأ-ا

تقوَولمالمخرجيندقربالإدغابمفوقعوالرخاوةالهصسفيخالافتهالأنهاالعين

أخفالحاءيمالتقاء9أصلاً(سلإدغاعالحلؤ!وفتكـبمخ!ولمخالفتهااذاحواعلييا

.ا(العشِينزالتقاءمنالكلامفي

فيقول:الإدغامم!الثانيللنوعيتعرضأدطذلكبعدسيبويهلىحاووقد

وقعتإذاإليهايفرُّونقدالحاءلأنتدغملابأنهاابتبااحاءاإدغاقضمِةحواى

العينتقوولمالمخرجينقربمعوالرخاوةالهمسنيمثليوهيالعيزمعإلهاء

للإدغامنجآصلالحلقحروفوليستالحلقمنإلثانيالمخرصتوهماالحاءعدى

كماجاز(حرفة)مد:(لمحةص)امدحجملةصينقلتحاءالعينقلبتدولكنكو

أدغمتثمحأءًألعينحولتوأدغمتحيث،عنبهزاجبهفي(اجْـبَحتبهَ:قلت

.في!ا)2(ألهاء

)1(

)2(

وما182صر،العربـيوالنحولأصواتافيلقراءاتااتر1413ص2،ج،لكتابا

شاكرالصبورعبداابعدها

183،صرالعـربـيوالنحـوالأصواتفيالقـراءاتآثر،413ص2،ج،الكـتـاب
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من!ستشرأقةواأننعوهـموحصأنمرآنبـةأنـقرأ،أ!-ا-ا-%-"

)الحاء،الثلاثةالحلقأصواتشيإلاقياسياًيكونلاالإدغاممنالنوعوهذا

سيبويه.قالكماتهاء(،العين

نأالتاءمخرجفيالتقائهماعندوالسينالدالفيالإدغامأنسيبويهثيعتبر

نأيجوزولااللغةفينادربشكلورودهب!بوذلكمطردوغيرشاذأمرذلك

.ا*!:.:ايم-ا!اة.:

.--رجاءحأ---بم

وهولا!تالاا!،الإدغاممنأشانياالنوععنالحديثبخصوصهذا

بينوالخلافالجدلحولهأحتدمالذيالامروهو،بالثانيالأولالصوتإدغام

تعرضواوإذا،عامبشكلاللغةقضايايعالجونإنماالنحاةأنذلك،والنحاةالقراء

اتخاذنونويحاو،اظختلفةالنهجاتفييختبعو!هافإنهمالظواهر،ش3!ظامر

ص!اللهسول!اعني،\ممايلتؤمور!افانهعالاقرإءأمما،الحهمدمماحـاأ-.4"
هـهـ!.اء-ءيوبي.ء-س!كلط

خالفهوإنحتىوسلمعيهاللهصلىيجيزهكانبالذيويل!زمون،قراءأتمن

عنهدافعوانحتىوايةابىاأجئهمإيردشما!ذيَااويترحصنَ،ساتئهمؤقبالنحويون

.يونننحوا

،القرآنوغيرالقرآنبيناللغويةالظاهرةدراسةفييفرقونلاوالخحويون

الذيالمثالأكانسوإءالإدغامحالاتفيالأمثلةلِضربكانمثلاًسيبويهآنفنجد

إلأمثلةبعضيوردو،قاعدتهعليهاليطبةالأمثلةهذهيضعواً،اثأشعراًيضوبه

.وألاستدلالالمناقشةحالاتف!الاقرآنيةلآياتام!-

طريقةفإنالإدغاملمسألةاللغوي!تأوالنحوي!نالفريقينمنأيتعرضعندو

رتبقدسيبوي!أنقنجد،ا*خرأصفريقكلعندتختلفالمعجمحروفترتيب

)كتابفيأحمدبنالخليكعريقةعنقختلفبهخاصةبطرياقةالمعجمحروف

إلىالداخلمنالمخارجترتيبحسبرتبهاقدأحمدبنالخليلأنحيث(إنعين

شاهيز.لصبورعبدا
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1-د-3منهاستشراق3واالنعويمومفالقرآنيـةتالـقرا،1

د)ط،ز(س)ص،()!ت،(ش)ج،(ك)ق،()خغ،هـ(ح)ع:نحهِالخارج

.)الهمزه()أ!ي(،أ)وأ(،)ب)ف(،(،نالا)رذث(،)ف(،ت

،(خإغ،(ح)هـع،(أ،)الهصكأه:نحومخرجياًترتيباًرتبهافقدسيبويهماأ

ذث(،)ظس-(،ز-)صدت(،)طن(،ر-ال)ضى-(،ي(،لث!ت)خك(،)ق

هـ(،11.م)ب)ثإ،

فكل،الأدغاميةالمجموعاتتقسيمهعنناتجةكانتهذهسيبويهوطريقة

ذلكويبدو،والتأثيرالتأثرمعهاتتبادلالمخرجفيمتقاربةأومتجانسةمجموعة

منهجأهذهسـبويةطريقةوباقيت،وضعهاالتيالمقاييسنرىحينماواضحاً

يفَنلاحظكص.()المفضل!بهفىِيعي!ثرإبنعندواضحوهوبعدهائلنحوي!ت

أربعةإلىيعيشابنءيتابفيجا"وكىاسيبويهطريائةحستتنتتسمالأضمواتآ!

.أ3ز:متآ

.حرفأيبهايدغمولاسهـ!بأيتدعملاأصوات-أ

الحاء:وهيالحروفبعضبهاتدغمولكنحرفبأبَتدغملاأصوات-2

والميم.والفاءوالضادوالوإووالياءوائشين

والعين.الهاء:وهيبهايدغمولاتدغمأصوات3-

الجيم،،القاف،الكاف،الغين،الخاء:وهيبهاويدغمتدغمأصوات-4

،الزاي،دألصط،أدذأط،ءالظ،التاء!الذأل،أدطاء،الراء،أدنوئن،أدلام

.الباء،السين

)2(

والنحـوالأصواتفـيالقراءاتأثرأحـمد/بنالخليل/العينمعجمعننقلاً

شاهين.الصبورعبدء18418صرالعربـى

40401ص2جلكتابا

شاهين.الصبورعبد18-186ص!دالقراءإت/آثر
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منهاسمشْرأق31والتحوومومفالقرآنيـةالـقرا،ات-أنعَ

القراع!فيالكلمةعينإسكان

أبوهوالكلمةعيناسكانوهوالرأيبهذاقالواالذينالؤهـاءأولئكأشهرإن

والمقصـور،المتحركعلىالمواضعبعضفياختبارهكأيفضلفكانعمرو

أبواختارفقدالحركةمنأخفهوالسكونكـانولما،العينساكنهواسساكـنبا

.ة11..1111-اللآ4.اا-ااا.-ا4َأاأة.ءاءاوا-ا10*.11َ.اح

.2---:3-جأا---2ء.-اصص!-.!صحرتفى-اس!لاَسص!صرؤ

الذي،الشيطانخطْوات،ورخلكبخيلك،دأباسنينسَئعَ،ادأأكْلُها

تسقطأو،قكمبؤرأحدكمفابعثوا،قدْرهالموسعِعلى،خلْاتهشيءكلآحسن

وقد،مناسكناوأرْنا،قومشنْئان،بثُمْرهواحيط،كسْفاًعلينازعمتكماالسماء

يلي:حححاياتايئحذاشياصزإر*ةاك!صَ!تهحفحضصوقرأ

م!نَئاذ،2،!مر،كسَفاًنجوَرق!3،،قدَرهتخطُزات*رزجلك،إُباإ،ائحثهاأ

يي.آرناو

وأماعمروأبوقرأكمامسندةخ!شبتمثلالنعوتهالعينساكنةأيضامنهاو

حمْصعلاءأبوقرأهاكمانَصْبإلىكأنهم،()خشُمضمومةقرأهافقدحانص

حفصقرأهاوقد،علاءأبوقرأهاكماشغْكفياليومالجنةأصحابإن،()نُصُب

الخ......()شَئغُلٍ

تبنىراسخاًسبباًتكونلأنتصلحلاالحركةخفةأننرىَالأصاقعوفيو

منأخفالساكـنكـونحالشيكماعمروأبيإختيارحسبالقاعدةعليه

الأمثلةبعضفيمعنامركماالساكنوتركالمتحركأختارأيضاًأنهكما،المتحرك

فيالفتحأخمَارفقدتسكينهامنشهره!ترأهوإلراءفتحأ!أىقوعندما،انسابقة

ولمالضماختارفقدوالعُسرُالئ!مركلمةفيوكذلك،يسكنهاونم()الدرَككلمة

تسكينها.ليسوالعينبضمعق!با(وخيرصهـثواباً)هوقرأوكذلك،يسكن

وترعرعالقارقيءفيهانشأالتياللغويةالبيئةإلىالأمثلةبعضنسبتوقد
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منهاوألاستشراقالنحووموقفالقرآنيـةتالـقرا،1

مختلفمنالشعراءقصائدفيالأمثلةمنالكثيرنجدأننستطيعأنناكما،وعاش

الأدبية.واخطبينالدواومختلفوفيالبيئات

تسكينلظاهرةقاعدةيضعأنحاولسيبويهفإنالنحاةنظرجهةومنوأما

أ-او،آكأهـكأنضادسائالىوب!هـبتإ!تالظاهـهـةهذهنسببأنهعلمأ،،الع!

عناسسنته!اأيرفعواأنيكرهونكـانواأنهمهرالتسكينفيالسببإنسيبويه

نأقررولكنهللتخفيفوسيلةأفضلهوالتسكينأنوجدواومتخالقةحركات

توالتوإذا،المفتوحفييقعولاوالمكسورالمضمومفيعندهميقعالتسكينهذا

.والكسر)1(الضممنعليهمأخفالفتحلأنيسكنونلافإنهمالفتحتان

وأصبحتبعدفيماالنحووعلماءسالظجمهرةالقاعدةهذهعلىساروقد

اقحصار-)بعدمقولهعدةالفأهذهضمنوضعكـما،عليهايسيروتاعمننه!أ

منْتَفْخام)أرإك:قولهممثلالثلاثييشبهفيماوقعلقدبا!،أدثلاثيعلىالإسكان

نكي،القافوفتحإلا،مبتسكينم)انفمقاْوكـقونهمكَبدْ،بمنزالذالنوتبعدسا)*!

فسرهكماوذلك،أمرفعلونكنهماضيأًلمحعلاًليسهنأوانطلْقً،لىالساكفيلتقي

والقافاللاموهماالساكنانواجـتمعهذاياانطلْقَ:قولهمبمعنىالسيرافي

لرجا!التاليالشعربيتذلكعلىمعالاًفيالسيراوآورد،بافتحهالقاففحركوا

:الأزدمن

أدـوانِيَـلْـدَهلـمولـبوذيألبلهوليسلمولودعـبـبمث

الدالوفتحتوالدالاللامهماساكنانواجتمعاللامفأسكنيلذةلماآي

.الساكن!ت)2(لالتاتاء

)1(

)21

257-8!2صر2خالكتاب

آثر)136(،رقم)المخطوط112ص3جالكتبدارفـيمـخـطوطفـب،االسـيـرشـرع

الصبورعبددالعلاء،بنعمروبوج،العربـبوالنحـوالآصواتفيالقراءات

شاهـين
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منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرآنيـةت16الـقرأ-،13----

بعدءوضعهاالتيالقاعدةفيشبويهسنةأتبعأسلهارحمهجنيابنأنكما

بإسكانقراءاتجنيبنلأكانوقد،شاذةحالاتشيإلاالمنصوبإسكانجوإ!

وأما،تميملقبيلةالظاهرةهذهنسبتوقد،مفتوحهاوومكسورهاالعينمضموم

.للحجازيين)1(فينسبهالمتحرك

سَقَةَننويقونأطجاريوبعنماوكَسَرو!سْرةا!لَمو!نْمةةيقونونطيمأنثم

ي.3(وَفخْنمانبْقةتقولَتميمبينماوكلَمةوفَخذْ

)في:عمروأبيعنالأصمعيعنحـاغأبيعنقـالدريدإبنأنوردو

.)3(بالتسكينمَرص!(قلوبهم

إلعددوديبم1الميمساكنةإلمجيمخختوحةجحلى(أينجأخـىت%نسموبززهـآو

لغتهاهيكـماالعددتلفظوتميمالحجازيين:القبيلتينهاتينمنقـبيلةكلفإن

عَشرةاثنتايقوا!ناضمييحيوتإبينىا"عشْرةاثنتايقوأص-فالح!تإزجو-،إصلأ

اممسر.با

قَطرانتقولىتميمبينماإلطاءوتسحَينالقافبفنحقَفْوانزيوناخبويقور

.الطاءبكسر

رُسْل،قولهمومئلتميملغةحسبالساكنةبالجـيموالنَجْم:يحيىوقرأ

ب!تسعيدوقراءة،الميمنبسك!نعاساًأفنَة:محيصمتابناءةقيذلكومثلكتْبو

منشّرة.صُخفاً:جبير

رقمالختب،دارفيئمخصوطةوعننها،ألقرأءاتوجوهعنألكشففياطحتسب

الصبورعبـد332،ص.العربـيوالنحـوالأصواتفيالقـراءاتاثر)252(،

شاهين

)2(

)4(

جنيابن26،صر1ج،الخصانص

(.البقرة)سورةالمحتسبعننقلا324ًصالقراءاتأثر

27.صب2القراءطبقات
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-157-متهاوالاستشراقالنعومومف9القرآنيـةالـقراءات

عمروأبياختياروإن،تميميةهيالكلمةع!تتسكينظاهرةفأن:روباختصط

لهجاتأفصحمنتعدااقومهلهجةمرانطلاقهوالكلمـةعينلتسكين

الحجازيين،ا!جةمنكلماتالأحيانبعفرفيئاختيارهعنالنظرإبغضر،العرب

وأمضمومةأكانتسوأءالكلمةعينفيهوالإسكانهذاأنعرفقدأنهكما

.!!ه.--15(ء-5*1،23.ءا55صؤفىا!أ11011.ح!ة-؟مكسـهاحـة-.

هـ-هـ----ص--!اص----حا-سهـ-----س!بهـهـهـهـ

شاذاً.كانماإلاالمنكتوح

الكلمةاَخرإسكان

كذلك،شيهارأيلهوكانأيضاًعمرثأبوبهاواهتمالقضيةهدهأئارلاقد

القرإءوب!تجههمني!-النحومقتأبعهماهـنواءانضب!-الجدلىااحتدقدكـأد!و

منها:كثيرةاشظريةا!ذهعلىوالأمثلة،اشحزيينامنوافقهمهـم!

حركتيا،باختلاص!!وقيلىالراءبإسكانودْلكك!()يأمْر:عمروآبوأقيفقد

مواضع.سبعةفيتكرهـذلكوقد

وضعوقدحركتهاباختلاسوقيلالراءبإسكان()ينَصرْكم:عمروأبووقرأ

مواضح.خمسةفيذلك

بارئكم()إلىوقرأوإحدموضعفيوقعوقدالراءباسكان()يشغركـموقرأ

ميضعس!./."ق!ف
---!ب!ط

.الهمزةدإسكانإلا(ءْاالسي)مكروقمِأ
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من!وأهشتعنْمراقننحوةوموتأنقرأنيـهأنـمرأ،أت-1"لمث؟لأ-

"ومن")1(إليكيؤذهْبقنطارتأمنهْإنمنالكتابأهك"ومن:عمروآبووقرأ

"هـان")3(،ويتقهْاللهويخشىورسولهاللهيطع"ومنمنها()2(نؤتهْالدنياثوإبيرد

.()4(لكميرضهْتشكروا

وبيناليزيديأمثالمنأغراءابينكبيرةمشكلةالنظريةهذهأثارتوقد

فقدها"أن!لالةالنظ5هدْا5لفله./ل!النحـه،اْآ!-:،،)4-س"!!/11ررآهءْ:-ا+أا

هـ!لا.هـ-هـهـ-01هـ------.س--قي---مما----

الكلماتلفظ)هووالاختلاس،اختلاسأيختلسكانعمرأبابأنسيبويهقال

احتدمالذيالخلافوسبب()3(حركاتهالسامعيميزلاقدسريعمبكا3والمافردات

الإعرابأصولمنأصلاًيهدمالتسكينأوالإسكانآنهووالنحويينالقراءبين

بذاته.قائمعلمهوالذيالإعرابكاتحر!تكة-تحذفجـث

ذكرهأنفالذيللخلافميداناًكـانتالتيالاتراءةهذهعلىالأمثلةومن

كَا!أؤدقذ:()المحتسبكتابهمنجنيابنعننقلأًالعلأءأبياتأ%شيمانر4كأوهي

:)6(التاليةألقراءاتوالهمذانيويعقوبوسلاموقتادةرجاءو%بواخسنميت

.v()بْهمفيعفطفسيحثرضم؟يشعْركموط،ويذرهبم

57آيةعمرانآلسورة)1(

4!ايةاتعصآلسو!ة)2!

,r)32.ايةالنورسىرة

(4)

)؟(

)6(

آية7إلزمرسورة

792صر3جالكتاب

603ص1جالقرأءطبقات238،صجنيابن،المحتسب

TWصرالمحتسب
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-تا9-منهاالاستشرا!9النحووموقفالقرانيـةالـقراءات

وعلقمةمالكإبنوأن!مسعودوابنعباسوابنالسلامعليهعليوقرأ

:محأرببنمسلمةوقرأ()1(وآلهتك)ويذرْك:رجاءرأبووالتميميوالجحدرقي

()2()يأمرْكـمقرأعندماعمروأبيقراءهَمثلقراءةوهيالتاءبتسكينوبعولتهنّ

.ذكرا!)3(لههيحدث!أوالحسنض!و

نأوالقراءالنحاةابينجدالاًأثارتالتيأغراءاتاهذهعنجنيابنقالوقد

هذاوإنحتى،المتواليةالحركاتكثرةأوالضمةاستثقال!سببهوالتسكينذلك

نظنخلسأالتسكينهذ!كانوربما،الإعرابيةالحركاتموقععلىواقعاًالإسكان

أنهعلىإليهويذهبالتسكينيفضلكانربما،جنيابقأبييفـهوسكونأنه

إسكا-يزيدأنهَ!اككـما،نهإغفخيصفلأإلآاحتمأالخلحبىهـاعخبو،نغويثاو

.،)4(وآلتهكفييذ)و:تعالىلهقوفيئكمابالمنصو

)ومقعمروأبيقياءةحوأطلشض،لأختلاساعنكلامهكأسيبويهواستمر

فهم(مأمنك)منكقواصدمتحركأنهايثبتومما(بارثثَمأإلىعمروأبوقالىتم

الفارسعليئَأبوذلكفيآيدهوقد،كسروهالماساكنةكانتولونالنويكسرون

فيالحركةيختلصتعمروأبوكان:سيبويه)وقالعمروأبيقراءةعنقالحيث

قدأنهسمعهمقفيرىالحركاتفيهتتوالىممأذلكأشبهوماويأمركمبارئكـم

.يسكر()د"لموأسكن

المحـتـسب92،ص1ج316،ص1جالقـراءطبـقـات،\rVايةالأعرافسـورة)1(

شاهين.الصبورعبد341صالقراءاتأثر03،ص*

.892صب3112!صثءلقرااطيقات)3(

118أيـةطهسورة)3(

)127(ايةالأعرافسورة)4(

أثر،القاهرةجـامعةمكتبـة12،رقمالمخطوطة،ب2الفارسيعليلأبـيالحجـة)؟(

344صرءاتلقراا
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ممهأوأةسمشْرأقأنمحووموقفأتقرأنيـةأتـقرأءأت

لأنالشعرغيرفيئوالمجرورال!فوعإسكانيجوزلأأنهسيبـويهرأىثم

عنيخرجأنالحالةهذهفيالشاعريضطروقد،والقافيةبالوزنمحكومالشعر

)ودد:سيبويهفقالوالمجرورالمرفوعيسكنأنفجازلهالوزنيقيملكيالقاعدة

)فَخذْ(بكسرةذلكوشبهوا،الشعرفيالمجروروالمرفوعالحرفيسكنواأنيجوز

-.ااالأ".امم110ا-ا01أ.اه/".لأَ-./؟101-1111005

اسخحض!'!ختس!7!ارثاكوخح!!/ختثح!ربتثحمه/حح!!لواوتكواخسخيص

.)1(كسرةوألجرةضمة

لذلكضرورةلالأنهالنثرفيالإسكانمبدأيقرلاأنهسسِبويهكلامومعنى

أبياغراءةتفسيرهكانهناومن،الكريمالقرآنفيذلكمثليجوزلافإنهوعليه

أجـازقد،سيبههـيهفإرخاحصأضناحيةمقو،للقاعدةدحضاًاختلالصبأنها5ِعص

جنيابنذلكفيوتبـعـه،للضـرورةالشـعـرفيوالمجـرورالمرفـوعإسكان

انلأاوالعيزأنت!أهـإسكانأن.آمكان-قالقدله،أحأنهمه،انثا\" حر!يسيبو-بحأ!سيهـ

ولمشْراًأمشعراًوقعتأبنمااللامأوالعينيسكنكانفقد،والنثرانشعرمنهو

نطريتهلمحيعمروأبينمخالفتهتبريراًدلذكانوربما،الشعرفيلاإالتسكينيجز

تلكُ.

بأنقالهـ(528)شةوالمتوفىدابىيزيدبتمحمدالعباسأبوجاءثم

سيبويهرأيذلكفيبمايقرّهاولمتماماًالإسكاننظريةوأنكرلحنعمروأبيشراءة

انثذتسيبويضجوزكىااسذيناوالاختا:سسكانالاالمبردأنكروكص،اسثسعر)2اكي

أكأمك!حموش)كل:أ!قا%نهإلمبرد!)أفيعنهرزويتا:الملِإعرا!ا3هيالحرح-ةلآ-

فيذلكيجورولاالتسثَينلمحيهيجوزالإعرابحركاتمنيثَم!نمإذامضموم

.()3(الفتحةلخفةالمفتوِح

1()

)2(

3/1.ص1جالخصائص

2213،صرخالنشر،

لحاشيـة(ا)261ص،9ج،لمفصلا3()
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-l\1'-منهاستشراقى931النحووموقفالقرآنيـةالـقراءات

فرجحسيبويهرأيأيدفقد،المبردبعدجاءوقد،الس!رافيسعيدأبوأما

تسكينعليهاوقاسالعينبتسك!نوقال،عى!وأبيقراءةفي"لإختا،لس!ان!

وكذلك،عجْزه،رُشل:بقولهبتسكين!وذلكوعجُزرُسُل:شولهمثلفيم6ا(سا

.علْم)1(فيقولوعَلِئمفخْذفيقولفخِذمث!!المكسورفيئ

حيثومنالأسكالىحيثمنسيبوبلهجلمحنهجأنمارسعنيأبوجأء!مأ

.)2(الإعرابيةكةإفىحذفحيثعمرهـومنأبياءةق

نإقال()المحتسبكتابهفيللموضوعتعرضهؤلاءبعدجنيابنجاءولما

أبيشاركواقرإءإنبل،عمروأبيإءةقرعلىيقتصريثنلمالاتراءعندالإسكان

وإلهمذانيوي!!وبولعحلا!وقتادة،رجاء%بيواطسمتفـا!شراءتهبط!يقةع!سو

الكـباهـبمكةالقراءأئمـةأحـدمـحيصنوابنالآَسهبوبمحاب!سلمةو

بم.إئمكرمه)3

نهجفسلكألإسثَاننقضيةأيضاً(إالخصائص!تابهفيجنيأبنتعرضثم

القائل:الشعربيتقرآالآساسهذاوعلى،إلاقياسفيعليآبى

وغـادمـؤتاباللهورزقمـعْـهاللهفـإنيتَقومن

)تَقْفمصارحتى()عَلمَمجرىفم)تقأجرىالشاعرإن:جنيابنا!قا

كـماويصبر!يتقمنَ)إنهقرأمنقـراءةَفسـرآيالىهذاوعلى،!)كـعَرْواَ()ث

عليئأبيرأيَتبنّىانهقيلحتى،كتابهمنكشِرةمواضعفيالطريقةهذهاستخدم

الكتببـدأرالمخصوطفـيالسيرافيسعيـد!لائـي.سيبويـهحَـتابشـرح11(

136.رتحم

348.ص،القراءاتأثر)2(

214.ص2،جالنشر،3()

33صر،القراءاتأثر36،صر\،ج،الخصائص4()
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منهاا!ستشراق9النحويموقفالقرآنيـةالـقراءاتلآا--2

ابنقالذلكو!ت()المحتسبكـتابهفيجنيابنوقالط،قالها)1(كلمةككفي

الحجازأها!فقالالكتابيعلمهمعنعمروآباسألت:عبا-!قالمجاهد

ابنقال،ويعلِّمْهميلعنْهم:بالتسكينيقوا!نومميم،يلعنُهمويعلفهم.ياتولون

منولكن،الإعرابواجباستيفاءلأنهفيهولاعنهسؤالفلاالتثقيلأما:جني

عليهمدْنثفيثاقل/ألضفاتممأحركَاتتوأليئوعلّته،أقألسؤفعنهحذف

بارئْكمإلىفتوبوا:عمروأبيقراءةوعليهالإعرابحركةبإسكانفيخففون

،اللامبسكون!ه!يكتبونلديهمورسلْنا)بلى:تيدأبووقرأ،اليك!مزةبسكوت

لجرير:عليآبوآنشدنا5

ممتكمفـالأحوازالعمبنيسبروا

الفاءبسكون

ائعـربتعـر!صمفـلاتيـر-ونهـر

الكتابفيأوشدهاالتيتلآبباومن

واغـللا9اللهمـنإثمـاًمستحقبنجيرأشرفاليو!

الباءبضمأشرنثويقصد

محدىلابالرعلىهوفإنمابالكفاعمىهناالعباسأبياض-اعضوأ!

)فاليواالروايةإنما:العبهاسآبيقوأ-و،سمعهكمارواهلأنهالكتابصاحب

وإذأعنهمحكيتهمات!معولمالعربعلىكذبت:اسميبويهاطتفكأنه(شأشرب

.،معه!القوقكلانةساتطتفاقدالسرثصالحدهذاالأمر.

رأيعنيخرجلافهو)الخصاثصر(كتابهفيئكاملأرأيهجنيابم!وضحوقد

لا"مالك:عمروأبيقراءةإلىخماتر)ألا:بقوئةعنهتميزأنهإلا،عليأبيذهاسف

ذلك")أ!:وجلعزقولهوكذلك،محاقاقاًلامختلساً"يوسفعلىتأمننا

.3د6ص،اتءلقرااأثر،993،033ص.2جالخصالصر،(11

7؟3.ص،ءاتلقرااأقر)2(
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-،1---منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرآنيـهالـقراءات

)فتوبوا:وجلّعزقولهوكذلك،مستوفيلامخفي!الموتىيحييأنعلىبقادر

.!هـالهمزةممكًنغيرمختلساًسَ؟ئكمبارإلى

مذهبوإتبع،عمروأبيقراءةفيالاختلاسيرجحكـانقدأنهنلاحظو

صتأكثرالضبطم!سيبويه،تمكُمعلىذلكأسسوقد،كذلكبالاختلاليممم!يبويه

سأ-كنأً.وهروانذينأنثراءمنغيره

منذلكفيالقوميؤت"ولم:فـهاقالبعبارةاضراءاجنيابننقدوقد

القراءاتعندافعجنيابنأنكما")1(درايةضعفمنأتوأل!ت،أماتهضعف

حولتميملقبيلةالتسكيننسبةفيعمروأبيقولزوىَالذيوهوالشا*ة)2(،

تميمي.عمرو%.أتحلقراءسنونجردعمروآبيفاولإكضاصهـةة-إو

933.ص،السابقالمصدر()1

026صر،السابقالمصدر)2(
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منهاوالاستشراقالنحوموقف9القرآنيـةالـقراءات

القرآنيةالقراءاتهنالنحاةموقف

-167-

والصرفيةالنحويةالقواعدوتقعيداللغةتدوينفيلأوائ!!االعلماءاعتمدلقد

والشر(!هالنبي)كلابموالحديث()القرآناطهالكلامأهـالناقلاسـماعاعلى

هوآنإلقرولكر،وبعدها(وأثناءهاالنبويةالبعثةقبلالعربكلام)وهوأساوالأمثا

بحمظهتكفلوتعانىسبحانهاننهلأندنكاننقلأوانسماعمنالأ"لواعهذهأعنى

.!)1(لحافظونلهوإناالذكرنزلنانحن!إنا:فقاك

حكيممنتنزيلخلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهلاعزيزلكتاب)وإنه

.حميدلأ)2(

دقة.وأكثرهاوأبلغهاوأقوإهاالنصوصأوتقوهو

أضمراءاتافياخـلفوابل،انس!أعقبولحوذوأنلغويوتالنحاةيخقلفودم

القراءةكانتوعندما،رفضهامنومنهم،لهحجةوجعلهاقبلهامنفمنهم

بالقببمالقراءةيصففإنه،السبعاءاتالقمضصبئقعّدهاالتيالقاعدةمعتختلف

نقداًكانللقراءةالنحاةنقدإنثمالشذوذ)3(أواللحنأوالضعفأوالخطأأو

نأسيبويهرأىفقد،السندصحيحةتكونأنبعدللقراءةنقداًوليسللرواية

.)4(السنةلأنهاتخالفلاالقراءة

مأكانوابصريينالقياسآوللاقاعدةالمتعصبينالنحويينبعضهناكوكـان

إلىالقراءبعصْولْسبواقواعدهميخالفونالذينالق!هـاءابعضيخطئونكوفيين

62آيةألحجـر،سورة11(

.04أيـة،فصلتسورة)2(

بنعبـدالرحـمنالبـركـاتأبو1382ص2،ج،الخـلافمـسـائلفىالإنصـاف)3(

.،القاهرةالسعادةدارمطبعةعبدالحميد،الدينمحييمحـمدتحقيق،الأنباري

.بولاقمطبعة74،ص،جا،سيبويه،الكتا!)4(
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منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرانيـةالـقراءات-168-

فييعتمدونلأنهمالن!اةمنبالصحةأولىالقراءوهؤلاء)1"والغلطالتوهم

نقلهمفيأدقوحموعرضتلقٍأهلوالقرأءثقة)2(هموالسـماخعلىقراءاتهم

لأراحواالسماععلىالقائممنهجهمفيالقراءوأشقواالنحاةأنونو،اسعربيةا

.العضاء)3(هذامنالنحووأراحواآننسمهم

،إناترإ-وسنأنبتكسريين!كثرص!!أنقرأءأتسيبويهومعهمألحَوفيونأحمرموقذ

معتتعارضعندماالبصريينلدىالمألوفةبالنعوتاءأتالضالكوفيونينعتولم

لخدمةهواللغةفيالبحثكانلماو،نفسهمبصنعوهاالتيوقواعدهمأقيستهم

لمقايي!القرآننخضعأنيجوزولايمكنفلاوصيانتهعليـهوالمحـافظةالقراَن

تأيخجبأ!!اع!!بل،شيءعَنىأناَنمِأَقص!يف!تزيجرإ*وهماىوقى3اسنحا

الذينالقراءبأنالعلممع،عليهيقاسأنيجبالذيالمقياسهوأتحرانإيكون

بنعمنروأبي!ثل!أاينحووااللغفافياععماءهمانخراءاتهدهروايةفيئاشفهـكو!

.c"اط98سنةالمتوفىئيأهـوإ431سنةالمتوفىالعلاء

)1(

2(ز

)ث(

الدارالمصرية،وجمـاعتـهالنجـارعلىِمحمدتحـقيقالفراء،.القرأنمعانـي

تحـقيقاالجـاحماالتبيـيزوالبيـانا76،ص2،جالقاهرةا،لنـشرواليفللث

.921ص92،،لاتاهرةا،الخانجـيمكتبةانشركا،ط،توهـاشالرلحملاعـدا

1عـونحـسنكـزراكلنـززاالـةا j،لقـراءاتا،122!!،الاسكـندرية

إنح!%؟سنيم!انبمَز!د.،جةننصوأإطستشرقيربيرنقرانيـةأ

وما93ص،الحليحـارْمد.،والنحـاةالمستشـرقـيربيزأليـةالقـرالقراءات

بعدها

المصريةاالأنجلومكتبـةانيسر،ابراهيـملدكـتـورا26،ص،اللغـةأسـرا!من

عبـدالرحمند231-232،ص،النحـويـةالبـصردثـدرسة،الخـامسـهالط!عـة

912.صواللهجـات،القراءاتبمصـر.المعـارفدإر،لـىا/لأوالطبـعـةالسيـد:

.ام489،لقاهرةالسعاد،ادارمطبعة.حيودةلوهابعبدا
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-911-منهاوالاستشراقالنحوفىموقفالقرانيـةالـقراءات

اللغـويةالنصوصمنكـموقـفهمالقراءات،صالبصريونوقفوقـد

مافضونويرمنهايوافقهممايقبلونوكانوا،وأصودهملأقيستهموآخضعوها

.يخالفثما)1(

منكثيراًفيهاجاءماعلىوعقدوابهاوإحتجواقبلوهافقدالكوفيونوأما

علىيقوملأانذيالقراءمنهجعلىمبنيالعَوفيالمنهجلأ!نوأححَامهمأصولهم

.)2(النقلفيوالأصحالأثرفيالأثبتوعلىالعربيةاللغةفيالأفشى

أجازهابينماالبصريونيقرهالمالتيالقراءاتلبعضمقارنةيليفيماوأورد

:الكوفيون

التاليه:الكريمةاهـالاَية56سنةالمتوفىالزياتحمزةقرالقد.ا

وقرأها،الأ!حـامكَدمةبجر،!والأ!حـامبهتساءدونأدذيالنه3لأ؟واتقوا

عشر،الأربعةالقراءا)أحدالبصَريوالحسنعباسوابنمسعودابنكـذلك

.)3(مصرفبنوطلحةوثاببنويحيىوالأعصثروقتادةالنخعيابراهيمو

تجيزلاالتيالبصريةالقاعدةمعتتعارضرلأنهاالقراءة!حذهالبصريونورد

يجوزلاهذاالمبردوقال،الجر)1(حرفإعادةغيرمنالمجرورالضميرعلىالعطف

.بها)3(القراءةتحللاقالأنهإليهونسب،عندنا

)1(

أ21

بيـروتا،العـربـيالرائددار،7rrص،المخـزوصيمـمديد.،الكوفـهمـدرسـة

الثالثة.الطبعة

،الجزريابن(لعشراالقراءاتفيألنشركـتـاب414،ص،السابقالمصدر

01ص\،ج،القاهرةمطبوعات،بيروت،العلميةالكتبدارنشر

25.ص2،ج038،ص1215ص23،دص\،ج،النهايةغالِة)3(

.462صر،2ج،فنصالإا(4)

78.صر3،تالمفصلشرح()ت
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منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرانيـةالـقراءات-017-

القراءة5هدْليست:بقولهالمبردعلىوردالقراءةهذهقبكفاقدجنيابنأما

أبوإليهوذهب،فيهارآهماعلىوانضعفوالشناعةوالفحشالأبعادمنعندنا

.)1(وألطفوأخفوأقربذلكدونفيهالأمراأنبل،(المبرد)يعنيالعباس

،()الأرحامكلمةبنصبهيالاَيةهذهفيالجيدةالقراءةإن:الزجاجوقال

اإؤةشغراضْكتفرإكأكْيءايجوزوا*أنعربيهكيخطاكهوم؟رصاأبهـفيو!!

.)2(آمرالدينفيآ

به،القرإءةتحللالحنهو:البصريونقال:النحاسجعـفرأبوثقـال

مذهبعلىبناءذلكجوّزحمزةأنوالظاهر:بقولهانرضيالعلامةويعـثب

ان!الرعةيسلملمفىذأ،أنسجعاشفهـاءاتاقيِتوِنسروو،،كوشيلآنهشي!تأدحَو

وأبنالهذليمسعودابنبعروبةأيشكالسبعاءاتالقربتواترالأسفهـاباذيضيأن!

.الاتراءة!3(هزهقرممنوهم،اننخعيوابراطيمالقرشيست

بعطفوقالوا،قبلو!افقدأ(لكوفيونأ!،ألاَرأءهذهيونانبصهر!وقد

.الجر)4"حرفءعادةدودألمجرورأنضميرالظاكيهـعدىسماجفي

.283صر،جا،جنيلابن،الخصالض(1)

.3صر12جاجسزبإد!وءعرأتلفرامعانـيأ1

الطبـعـة،طهران،خـليفـةحـاجـب،الظنونكشف،567صر.\بم،الوعاةلغيـة)3(

لكامْيـة،ا،بيـروت،طبـعة317،صر6.ح.كليلزرا،لإعلأما31011صرالثـانيـةا

دار032،ص\،جالاسـتـراباذي،الحسنبنمحـمدالدينلرصيألرضيشـرح

حـازأ،والنحـاةالمستشرقينبيناَنيـةالقرالقراءات،بيروت،العلميـةلكتبا

بعدها.ماو،4"!!،الحلَيئ

246صر2،جالخلاهـ،مساتلفـىالإنصأف)4(
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-\1V-منهاوالاستشراقالنحوموقف9القرانيـةتالـقرا،1

نإمنومنهمإلمكيؤدهبقنطارتأمنهإنمنالكتابأهك)ومن:تعالىوقال2.

،()يؤدهكلمةفيأ!اءأبكسرالجمهورفقرأ!لم)1(إليكيؤدهلابدينارتأمنه

هذهالبصريونفردالهاءبسكونوالأعمشوحمزةالعلاءبنعمروأبووقرأ

.)2(القراءة

لأنغلطهؤلاءعنرويالديالإسكانوهدا:الزجـاجاسحقأبووقال

.)3(الوصلفيتسكنأنيجوزفلاتجزملمهـأذاتجزمأنينبغيلاالهاء

بعضعندالشعرفيإلايجوزفـلاالهاءإسكانفـأما:النحاسوقالى

مناسحاقأبوإليهذهبماإنحيانأبووقال،)4(يجيزهفلابعضهموآمااضحويينإ

"بيعنومنشونهمتواترةوهيأ(سمبعةفيقراءةضيبشي?ذليسكَلصاا)*سكانأت

.(النحز)ْفيإساموهواجصر!ناإ!اماص!لإيرابنعم!هـر

.6()!معايشفيهالكموجعلناالأرضفيمكناكـم)ولقد:تعالىوقال.3

وزيدالأعرجوقرأ،القياسوهوبالياء(أمعايشالجمهورقرأ:حيانأبوقال

،بالقياسوليسبالهمز()معائشعامروابننافععنوخارجةلأعمشواعليابن

؟7.آية،عمرانآلسورة)1(

)2(

)3(

4()

)؟(

)6(

بنلمكيوعللهاالسبعالقراءاتوجوهعنالكشف!32،صر1جاالنهايةغاية

المحيط،البحر!24،ص،اج،دمشق،رمضانالدينمحـيتحقيق،طالبأبـي

سالممحـمد،العشرالقراءاتفـيالمهذب03،ءص،اج،النشر،994ص13ج

.127صر،\ج،هرةلقاا،المحيسن

.994ص2،ح،المحيطلبحرا

343.ص،\ج،القرآنإعراب

994ص2،جاالمحيطلبحرا

01آية،الأعرافسورة
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منهاالاستشراق9النحوموقف9القرانيـةالـقراءات-172-

.1(خطاعاهمزهاأنبهـعمونالبصريينأضحاةإوجميع

أ!وقا

سافأ

ْْإخد!

1()

الهمزالنحالي!وقأل،ضعيفةلهمزورمعات!حمثقراءةإن:الآنبا!قيابنوقال

.)2(نافععنالقراءةهذه%صلالمازنيأساوقا،يجوزلا

!اشىسكـاةالادأوقَتْاَك!اللضهـتلكثير!بتكـذلئـالإوأ!ْتصاأ-المحا

آولادَهمقَـتَلَالمشـركينمنلكثـيـرزين)وكـذلك:عـامـرابنوقـرأمحا

المضـافبينففححك،()شركـائهموجر()آولادَهمبنصب!شـركـائهم

عامرابنورموا،وأنكروهأدبصريونمنعهأمروهوبالمفعوأتإليهوالمضافَ

ورفضوا،لحنوأنهاوالضعفوالشذوذبالقبحقراءتهوصفواوبالجـه!ت

أطْض!ثبينيفْص!قفيهيجبعندحبمألإجماعلأنذلث!بياأ!*حع!اج

وإذا،ضرورةفيهأجساَنالقرولكنالشعرورةضرغير!بإليهالمضاف،

!بحتجاجالافيسق!!ر،ختباحالىفيبينهماالفصلامتناععدىاأجمعو

.ار)3(الاضط!حاقعلعِ

،أإليهوانمصافانمضاافب!تا!ص!إأب،القرآنفيقبحهوخانويها*توقال

:النحاسوقال(،الاستكراه)ثمنفيهالماعاصابنقراءةأحبلأ:عبيدأبو

شعر،فيولاكلامفييجوزفلاالثاموأه!!عامرابنعنعيـدأبوحكاهعا

لالأنهبالظرفالشعرفيإليهوالمضافالمضافبينالتافريقالنحويوتأجاز

البـحـر394،ص2،ججنـي،لابنالمحـتـسب8920،381صر\،ج،النهـاتغـايـة

لأ-اصر/غجاألمحي!

0.06ص،أج،القرآنإعراب،271صر،\ج،المحيطلبحرا)2(

227صر،!ج.فلإنصاا3()

ص4،ج،الأدبخزإنة151،ص،خـالويهلابنالحجـة324،صر.\ج،الرواةانبـاه)4(

4 TT
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منهاوالاستشراقالنحومومف9القرانيـةالـتراءات

لحنا13(فتعتبرالظهـفغيرباسمفصلتإذاوأما،يفمحا!

-173-

مكأنفيكـاننوفشيءعامرابنقراءةأما":قالفقدمخشريالشأهـاو

علىحملهوالذي،المنثورالكلامفيبهفكيف،مردوداًسمجاًنكان،ادضركأرة

والشركاءالأولادبجرقريءولو،بالياءمكتوباًالمصأحفبعضفيرأقآنهذلك

.رلثَاب)2"8ألاهذأعنمندوحةذلذفيلوجد

ركبلقد:بقولهالاسكندريالمنيربنآحـمدللزمخشرفيتصدّىوقد

.تيهاء)3(فيوتاهعمياءمقالفعلهذأفيالمصنف

تصبي!علىيوهـدالنحوف!ضعيفلعجميئأعجب":حيانآبوقاكو

وأعجب،بثماغيرفيالعربلسانفيانفيرهامتواقهـموجودقراءةمحض

.)4(اللهكتابلنقلىالآمةهذهتخيّرتههاالذينالأ!تمةبالق!!اءألى!جليححذأ!لسوء

المضافبينالفصلبجوازوقالوا،القرإءةهذهقـبلوافقدالكوفيونأمـا

القراءةفيبوجودهاالرأيهذاحيانأبوعللقدو.الظرفبغيرإليهوالمضاف

عثمانعنالقراَنأخذالذفيعامرابنالمحضالصريحالعربيإلىالمنسوبةالمتواترة

.()ْالعربلسانفياللحنيظهرأنقبلعفانابن

.6()بهبالمفعولإليهوالمضافالمضافب!تالفصلأجازفقدمالكابنوأما

5صشما\،،القرأنإعرابأ)أ AT

2ج،الزمخشري،الكشاف092،صالألبـاء،نزهة26،دصر3،ج،الرواةإنبـاه)2(

)4(

)؟(

)6(

4؟ص

ك3ص2،ج،الحاشية،الكشافمنالانتصافكتاب

33ص،4ج،المحيطلبحـرا

922.ص4،ج،السابقالمصدر

161ص،القاهرة،بركاتكاملمحمدتحيق،مالكلابنالفوائدتسميل
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منهاستشراق3واالنحو!موقفالقرآنيـةالـقراءات-17ير-

منأكانسواء)أفعا!(صيغةعلىالتفضيلأفعليأتيأناسكماابنأجازكما.ه

الآيةقرإءةفي)1(قلابةأبيقراءةعلىذلكفيمعتمداً،الشرمنأوالخير

أممريمة:ا

بالقرإءةأخذفقد،الشينبفعَحالأشرمهه)2(الكذابمنغداًسيعلمون!الو

تإنثصاثبانشرإءاتاًإستشْلأتةننصأكثرم!وضوذةأنث

بنمحمدبكرأباأنكما،قاعدتهمفيالبصريينالأخفشخالفشقد

الذينمعنفسك)واصبر:تعالىبقولهسبعيةقراءةشذّدالكوفيالأنباريالقاسم

)3(السلميعبدالرحمنأبوهكذاقرأهاحي!!)4(والعشيبالغدوةربهميدعون

ديناشبنالثلثكذلكوقرأص(أباصع!وةألسبعةالقرإءمقوع!عمامرإبنكأض

(.CO()بالغداةقرأوهافقدعشرالأربعةالقراءباقيوأما،عاصمب!تونصرالحسمتو

فنإالسبعةأعلىهوالآنباريابنبآنعلماَبالفراءالأنباريابمتتأتررقد

غيرالقراء3بثهذدقرأأحداًيعرفلاانشرأ"ويذ!هـأن،هجرةأقدمهموأنسنرحيث

ادقراءةدهذهالأنباريتشذيذسببأنبعضهموقاقالسنميئ)7"4عبدالرحمنأبي

.cالفراء)8عندذلككانكماالتعريفبألغدوةتعريفهو

)1(

(3)

(7)

)8(

غـايةq،1'2ص3،ج،المحتـسب،134صر،مـالكبنمـحـمـد،التـسـهيلشـرع

ء!ازد.،لففاةواالمستشرقيرْبين،انيـةالقراءاتلقراإ"1+،صر،برج.يـةلنيا

؟-36ت،!ثالحلإِ

361أيةأنقمر،رةسهِ

بعدهاوما6صرالنسهيلاشرح

82اية،الكهفسورة

413صر\،ج،النهايةغالـة

928اصالبشرفضلاءاتحاف،136ص!4.ج،المحـيـطالبحر143،صر،التيسير

913ص2،جللفراء،القرانمعاني،422صر4،ج،الأدبخزانة

جامعة،الزبيديجـاسمسعيدد.،تـطوره9نشأتهالعربـيالنحـوفـبالقيـاكر
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-173-منهاستشراق3واالنحووموقفالقرأنيـةتالـقرا،1

القراَنيةالقراءاتمنسيبويهموقف

لاالقراءةأن"وهيمعروفة،وقاعدته،اناتراءاتيحترمسيبويهكاتلقد

خطأأنهيذكرولم،القراءاتمنموقفهفيمعتدلأوكان،(السنةلأنهاتخالف

كلمـةشصبأي!)1(لكم%طى-صبنا!لاء!هةكلةاصك!ِاالاَلةف!إِلائاًقـا!

جبيربنوسعيدعمربنوعيسىعليبنزيدوالحسنقرأهاكماوذلك)آطهر(

يونسوقال،بالرفعفهيالناسعامةعندأغراءةاوأماالسذيَوامروانبنومحمد

وهولحنوقد،اللحنفيمروانابنإحتبى:قافو،لحناًذلكرأىعصهـوأباآن

)بنصب!لكمأطهرَهنبناتي)هؤلاء:تعالىقولهوقرأ،المدينةأهلمنرجل

عمركأ.أبيوعننص!يوعنناقلكنهوشلث!محعإ(("2!!ضكنهر

كأ4ورشاثيرضشقلهـاحسبعححررأنجوهووخطأتاصاريَءالحنفىا(سذيَ

فيهاحتبىالعلاء!تآبوعمرووقال،لحنهو:سيبويهقال:حيان%بوقاليهسيبو

.شربع)3(%قيلحنهيشرزإتإبن

عمروالأبيقلت:قالأضهالأصمعيعنروىالدانيأناجزريابنوقال

قال!لكمأطهرَ)هن:مروانأبنقرأ:قالحدثناعمربنعيسىأنالعلاءابن

.c)4لحنهمناحتبى

ذكركـصريءاسضي!حنولمالقر"يخطيءلمسيبويه!ننلاحضتقدمومما

قراءةغلّطقدسيبويهبأنقوننهمكح!حيصاًنيسوة3غيرخننافلهووإنماحبان!بو

لأرضافيمكناكم)ونقد:تعالىقولهمن)معائث!!قراءتهفيعامرإبن

73صبـغداد!

)1(

)4(

.VAأيةهود،سورة

225.ص2،ج،المحتسب،247ص!،3ج،المحيطلبحرا

72ص،جه،الميحطامبحرا i

261.ص!2،ج،النشركتاب
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منهاوالأستشراقالنحووموقفالقرآنيـةالـقراءات-17لآ-

وعبدالوهابالألوسيالثناءأبوذلكقالواوممن(مهـ)1معايشفيهاأمحمجعلناو

.حموده)2(

هذهفيالهمزةقراءةالخطأمنأنيرىسيبويهأنعونحسنالدكتور!روذ

ذكراًفيهيجدفلبمسيبويهكتابإلىعادأنهالحلّيحازمالدكـتورذكرو،لاَية)3(ا

يهمروألمأنهم:فقارألهمرةعنتحذثولثمه!ورةألحزيةلاريتعرضولملماترأء

مقالةجمعهوهـانماعليهفتعتلاالانعلىعلىبالاسمليستالأنهماومعايشممَاول

مصيبةأنتوهموالأنهمذلك،منهمغلطفإنهمصائبقولهمأما،معيشةو

.()4()مصابقالواوقد!)مفعلةهيئإفاو()فعيلة

عنهـ(ا73سنةاألمتوفىاخميكسأنهعندماأنهالحليئحازمرألدكحوفضطو

الجيم،فيالأسماءمذههمزتلماذا()صحيفةوياء)رسالة(وألفز()عجوإوو

:فقال،وعجائزورسائلئفصسقلتإذا()معايشو(ون)م!بمنزلةتكندمو

.)د(الحركةأصلهماأجمعفإنماهاونح!معاونجمعتإذ!لأن!ب

وهو،قراءتهمعتتعارضانتيانقراءةإسميذكرلاأنعلىسيبويهدأبوقد

الضميرعلىعطفإذاالجـرحرفيكررلافهو،ياقرهاالتيالقاعدةيذكر

وذلكالمجرورالمضمرعلامةالمظهريشركهأنياتبحومما:قالفـقد،المجرور

.)6!الخليلقولوهذأ،وهـيدبكمررت.كقولذ

ا؟..أية.عرأف8أسورة11(

حموده.لوهابعبدا،143صللهجـات،واءاتلقراا)2(

3191.،الاسكـندرية،رويالمطبعة!1ط،عوتحسند،191ص!النـحـوواللغةا)3(

الحليحازمد61،ص،والنحـاةالمستشرقـيزبينالقرأنيةالفراءات)4(

367صر2،ج،الكتاب()ح

92،ص\.جالسابؤ.المصدر)6(
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-177-منهاوالاستشراقالنحوومومفالقرآنيـةالـمراءات

بهتساءلونالذياللهلأِواتقوا:تعالىبقولهالزياتحصهـةضاءةيذكراو

.(2()محافلأا)نفضبجرا!ذو"1أ*ومِحطرلأا

لغةأو،ضعيفةلغةهذهبأنيقواساقراءةأيعلىيواشقلأعندماسيبويهو!ذ

عل!،وليسر!العـرلغاتإحـدفعلع!القلةأودالضـعفينحعآنهأي،قلملة

لم.ننس!مها!القراءة

مثلصراحةاسمهيذكرالقاركَاءإلىالقرأءةينسبعند!اأيضأسيبويهوحصان

بجهالةسوءاًمنكمعملمنإنه!:تعالىقههـله(قراعاْالأعرجأنوبلغنا:"قواله

عمروأبووكان:)7(قولهشمثل(!)آرحيمغفورفإنهوأصلحبعدهمنتابتـم

فيهيبيننحا()عباديَألفنهففيأسياءاب!بةأجَمالَإ)9!ثاتضههـتيَثبجم!ب:يشوتإ"!بر

اسميدْكرفـإنهسسيبويهكأداعازقيءاأ"-ثا3تا-+-!وأء-ا.بادبملأَتا-ت11

ربكليـوفـينهملماكـلاً!وإن:يفهـأونالمدينةوأهل:برأمَثـلآفاتال،البلد

!و)11(.ممهم%عحت

.4اَيةالنساء.سورة)1(

)3

)3

!4

)6

)7

)8

)9

)01

39ص،التيسيركتاب

92و28ص!!ا\،ال!اب،

76صر،\بم،لكدابا

6-63آ:ة:صإ%ث!ض!.إ؟؟؟،ضىجاصحيصا.اإنبتـر309.التيسير،ص

4؟.ايةالأنعاءا،ةسور

.16rصر\،ج،الكتاب

373.ص،لبشرافضلاءاتحاف

16.اية،الزمرسورة

.026ص،البشرفضلاءاتحـافص!،التيسيرص،\ج،لكتابا

111ايةهود،سورة)11(
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منهاستشرا!3واالنعوومومفالقرآنيـةالـقرا،ات-178-

ماتأوعمروأبيالبصريالإمامقراءةعلىإلاينصرلمسيبويهلآنونطرأً

أتهمفقد،وأبيئدمسعوبنوعبداللهوعيسىالأعرتمثلالبصرييزعلىضأ

داصيل.إلىتفتقرتهمةوهيالبصرةلقراءبالتعصب

القرآنيةالقراءاتمنالفراءموقف

الكسائي،بعدالنحويةالكوفةمدرسةأسسالذيالثانيالرجلالفراءيعد

بعداضحوباوأعلمهمالكوفيينأعرفوهووالنموبالرعايةالمدرسةهذهوتكف!!

يحـتـجوتكانواالذينالكوفـيينمنهجيمثلالفهـاءكـانوقـد،)9(الكسائي

فق!،بالوهمألقراءبعضويرمي،إلقراءاتهذهبعضيرد!انهـن،بالقرأءات

القراءبعضورمى2()يربوعبنيقرإ-ةننمس!اضيالتي،تإنزبحـماهـةقراءةردّ

تعالى:قولهفي!)بمصرخي:قولهفيالياءخففر"وقد:قال!حينصبالوهم

حمزةمنكلاجماءابكسرقرأهاحِـث(!)بمصرخيّوهـ!نتمتجصرخحَمأق!في

وَفممندعدهاالفراءفقار)4(التابعينمنوجـماعةوثاببنويحيىلأعمشاو

القراءأنعبيدأبوورأى(.)ْالوهممنمنهمسلم!تقَلفإنهيحمورطبقةالقراء

بأنالزجاجوقال،لحن)8(إنهاالأخفشوقالالبصريودن)7(زدهاوقدغلطوا)6(قد

مهديالدكتـور74،ص،والنحـواللغةدراسـةفـيمنمجـها9الكوفـةمدرسـة

233.ص،لوعاةابغية،8691ابيروت3،ط،لعربـيائدلرااردا،المخزومـي

؟3؟س،"ج،بلأفات*!خز،93!"لمصر،2ج،لنشرأ

22اية،إبراهيمةسور)3(

66.ص،القرآنيةالقراءاتاc\9ص3،ج،المحي!البحر.\4rصرالتيسيـر)4(

)+(

)6(

7-!!2،ج،القرانمعانـي

؟91ص،3ج،المحيطالححـر

433ح!،4جبرالإ-دبخزانة)7(
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-917-صهاستشراؤ931النعووموقفالقرآنيـةالـقراءات

.2ضعيفةإضئهاأنزمخ!ث!هـقيوقالأشحويين)1(إجميععندلة5!هـذوهـديئةاغرأءةاهذه

تنزلت)وما:قولهفيهأوهمو!ومما:ا!شقاأخصىِيَا!لأءاسزخطآوقد

فيئالحسنوغلّط:الجاحضتشفاءصفتإقتدهـ!حضهـقد!ح)3(الشياطونابه

!هلتفهـاكوح!جَد*!!تعفئم!تـوء:مـثلالثَـرآنمنفين!

اجح!ىولمحراءةاطسنقراءةهيوهذهان!تياطود!

نيجه،ينئهجو!الما!ذينابالقراءالوهمصفةإلصاقعلىالافراءيقتصرولم

ىو:عنهملظحينمابالوهمالسبعةالقراءبعـضرمىأنإلىذشكتعـدىبك

)نصله(كلمةفيالهاءبتسكينمه!)6(جهنمونصلهتولىما)نوله؟قولهنيهأوهموا

بم7منهأاشياءابحذثقبلهأالف!ط!اجزوفا-،إننصبموفعفي!ساشئهاءبأن!ل!أً

ابنع!رووأبوكوؤيوهوالزياتحمزةالسبعةمنب!اقـرأالهاءتسكيزفهـاءةو

والنحو)9َ".واللغةانقراءةفيالبصريينإمامكحووالعلاء

)1(

273.!!2،جالأخفشر،،آتالدرمعانـي

.5frص14ج،الأدبخزانة،941صر"،ج،الميحطالبحـر

374صر2،ج/الكشاف)2(

بهتنزلت)ومـاهونصها021رقمالشعراءسورة،الكريمالقرانمـيالاَيـة)3(

أ.لشيـاطيزا

.\ايـةصسورة)؟(

برأجـشتـرأسرالحـقيو،خـالويهالأبنأ26ص،أدقرأنشواذفـيمخـتـصرأ؟(

آ3499ابمصرالرحمانيـةالمطب!4

11دآيـةالنساء،سورة)6(

)!لأ(

Al)

7ءصر3،ج،القرانمعالـي

.994صر2،ج،المحي!لبحرا
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منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرانيـةالـقراءات-018-

وردفقد،بهاقرأص!الف!النبيإنقيلقرإءةبتخطئةالفراءقامذلكمنوالأكثر

الفراءحدثنا:قالمحمدحدثنا:قال،احبالى!اأبوحدثناةالف!آنم!انيئشي

يقرأ91(الفرقبيزهيرجارككـان:قالسارهَأبيبنمسلمبنمعاذوحدثنيئ:قالط

هو:الكرمِالقراَفيونصها،!)2(حسانوعباقريخضرٍرفارفعلىمتكتينمال!

قد!فأرأذِكنمةألىقاقفدو.!حسان3عبقم"خضمفف)ِعليا!هةِمتكئيم

بعدهالايأتيالجمعألفلأنصحيحةتكونفلاالعباقرًيأما،صحيحةتكون

النبىِ!قراءةهذه:جنيابنوقال.بم)3صحيحةأحرفثلاثةولافأ!أربعة

وابنطعمةوأبيديناربنومالكالجلدوأبيوالجحدريعليبنونصروعثمان

خطأ.هي)عباقري(قراءةأنفما"الفراءأنأىالفرقبيئ)4(هيروإمححصن

السبعةالقراءأعلىيعدالذيعامرابنبقراءةطعنمنأولهوالفراءأنكما

يظهر!ققيتعثمانعم-انقرآن)خذعا!هـالذقيابتهههـأي؟،هصهـةأقدمهماوسحدأَ

.)د(اللحن

عُخْليعْده!:اشعاءاقـا:41--(!3-11141-َ!تا!11

صص!لحو!صيسرصى;:.rيعو!وبم

م!)7سركَائهمأولادهمقتلالمشركنِنمنلكثيرمهوزين:تعالىوقوله(co!رُسئمه

البحـر092،ص2،ج،901ااصج،الوعاةبـغية013،صر3،ج،القرانمعانـي)1(

233.صر\،خ،المحيط

اتءلقواا،405ص3،خ،فرقبهـادةيرفراتَل!نتارابضحـقيؤ.سلعرز!جشا)2(

.بعد!ما،آ8صر،انيةلقرأ

012صر3،بمالقرانمعانـي

3.3ص2،خالمحمسب،167،ص36،!ص338،صر2،خ،النهالـهغايه

992.صر14ج،المحيطالبحر،422صر4،ح،االآدبخزالة)-(

)6(

)7(

74ايةابراهيماسورة

127أله،الأنعامسورة
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-181-منهاوالاستشراقالنحومومف9القرآنيـةالـق!أءات

الذينالقراء!نآحدإًفيهيهاجملمحيثسليماًموقافاًالقراءةكحذهمنفوقف

.النحو)1(هذاعلىقرآوهاا

منوالبصرةالكوفة:المدرستينشيوخموقفذكرهأنفمافيذكرتوقد

الف!اءت!-تلكهـتاحدةوقبا!هـتفمبممبعد!جاءهـتأما،الفهـآنيةالق!هـاءإت

تتفوَلاالتيالقراءةرفضمنومنهبم،بهاواحتجلوائهاتحتانضـوىمنمنهمو

.الأنباريوابنالزمخشريأمثالالقياسأوالنحويةأغاعدةامع

كـتابأفأفقدالفارسيعليئأبيشيخهعلىتتلمذالذيجنيابنأما

منوهـو،ال!بصةالقراءأ!فش؟-!واالذينلئكأوعلىفي!وإ-!خ!(ب!المشت

وآالاقياستخالفالتيالقراءاتوشففرالقراءغقَطولكنهالمعتدلينالبصري!ى

فيالنوتبببات(!!راقحنلإوقي!!:عاصمقراءغلصات:عثلاًفاتششد!انفاحَ!ة

النونأنبسبب،الإسماعفيومعيبالإعرابفيمعيبأمرفهي()منكلمة

عنقرأقدحفصبأنالعلمممِالراء)3(فيإدغامهاجوبوفيتوقفلاالساكنة

لالكيتنفسدونمنلطيفةسكتة()منكلمةفيالنونعلىبالسكوتعاصم

.)4(المروق!تفاعكاسمبأنهاالقاريءأوالسامعيتوهم

ونمالبصريينتشددالقراءاتفييتشددشمفإنهالأندلسيحيانأبووأما

وسطاً،أمراًقراءتهكانتبينما،أيضامالكابنوتساهكالكوفيينتساهليتساهل

أخذكماالسبعةعليهأجمعتماهيبهاأخذالتب!عندهالقراءاتأفضلأنحيث

اجصرييناعلىللردتصدّىوقدص!،محمدالرسولعنسندهاصحقراءةبحَل

81.ص2،جلفراء،ا،لقرآنامعانـيئ،438صر+!جالمحيما،البحر)1(

27اية،القيامةسورة)2(

49.ص،\ج،الخصائص)3(

426.صر،ج،المهذب،941ص،النشر)4(
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منهاالاستشراق9النعوومومضالقرانيـةتالـقرا،182-1-

رأيرففروقدقياساتهممعتتافقلالأنهاقراءاتهمورذواإنقرإءغلَّطواالذين

اء)1(.الزيخطئونالذينأسنحاةا

المنهجعنانحرإففـيهالبصريينموقفأنالحليحازمالدكـتورويرى

نأإلىودعى،القرآنيةللقرأءاتتتسيملاضعيفةالقواعدجعلوألأنهمالسليم

ععىسألف!و،ألقرأَنيةألقرأءأتتستوعبلحَيقوأعدهمبتصحيحألنحاةيقوم

.ونحوها)2(العربيةللغةجديدفتحفيهالصحيحةالقراءإتهذه

القراَنيهالقراءاتمنالمستشرقينموقف

الشكوكوإثارةالاسلاميهَدستورالأمةمنالنيلالمستشرقينبعضيحاول

الكرير(،ا)القم!آنوهوالص!بيئدسانه!أوشىهـيعتهص!سأ!وآعقحِذمصذ.حولى

.ثباتوعدموإختلافاضطرابفيهآتشيزعمون

ل!ايكواتأنيخحقتجهودالمستشر!ثهؤلاءشإقي%ضاطبعضرأتشن!صولا

القراَنحولالمستشرقإنآرإءبعضيليشيماوأذكر،وإضحةعلميةقيمة

.والضراءوالتراءات

يلي:ماتسيهرجولدقالفقدا.

نصرأنهعلىعقدياًاعترافاًدينيةطائفةبهاعترفتتشم!بعكتابجديو"لا

محناتفىةعلذد%شداؤأطخح!مؤرأقـدتمشينصصـشيئ!م6ب!!وحى!نز(!

.(3)1(القرآننمعرفينجدكماالثباتوعدمالاضطراب

1()

)2(

)3(

صر\،ج،المحيطالبحـر418،ص\،ط،الحـديثيخديجـةد،النحويحيانأبو

72صر،القرانيةالقرا-ات2؟10

37صر،القرانيـةالفراءات

النجـار.عبدالحليمترجـمة،تسيهرحولد،4صر،الإسلامـيالتـفسيرمذاهب

الحديثةالكتبدارطبعة
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--183-منهاهـالاستشراقالنحووموقفالقرآنيـةالـقراءات

يلي:ماالقرإءاتآضهـعنمكانفيتسيهرجولداطوقا

بهكـتبتالذيالعـربيالخططبيعةإلىراجعالقرإءأتاخـتلاف"إن

الشكلمنوخاليةوالنقطالإعجامم!تخاليةكانتأنهاوهيالعثمانيةالمصاحف

إعرابها.علىيدلالذي

مختلفةبأسكاليقرأقدالوإحدةللكلمةا!احدإالرسمأنخصائصهمنوإن

فيالشكلوفمَدانالنحولِةالحركاتوجودوعدمتحتهاأوافىهـوففوقللنقطتبعاً

حركةظهورفيالأولالسببحصانتمخحلفةأحوالاًللكلمةجعكالعربىالخط

.")1(القرآنمنشكلهأونقطهأهملفيماإلاترإءأت

نشره11القراَنتاريخ11بعنوانكتاباًألففقد،نولدكهلألمانياالمستشرقوآما

هـتينالمضوأقوالالأحأديثاواياتوالرذهـحويدومعظمهكـا"ن،أأ589اعا

هذهفيحسينطهالدكتوروتبعه)2(القرآنتاريخحولكتبتالتيالتاريخيةالناحية

القبائللهجاتاختلافتتبعأنهاحيثمنانقراءإتاختلاففيالرأيَوانمنهجعه

.ص!)3محمدالنبييقرأهكانكماالقراَنتقرأأنتستطعلمالتيالعربية

يلي:ماقالفقدبروكليانكارلالألمانيالمستشرقوأما

)2(

)3(

عبدألحيمأددحَتورلرجمةنسبـهر،جوند8،صراألإسـلأمـيىأنتعسيرمدأهب

+591.القاهرة،المحمديةالسنـةمطبـعة،النجار

الطبعة،1طجـفري،آرثرد.تحـقيق،4صر،السجستـانـيبكرآبو،المصاحص

3691-،لقاهرةا،لرحمائيـةا

الكتـابدارسـعيـد،لبـيب،591صر،الكريمأنللقرالأولالصـوتـيالجـمع

دار9،الطبـعـة99،ص!،حسينطهداالحـاهليالأد!فـي،لقـاهرةا،لعـربـيا

يمصر.المعارف
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منهاالاستشراق9النحرموقف9القرآنيـةالـقراءات-184-

لبعضمجالأالكمالدرجةوصلتقدبعدتكنلمالتيالكتابةشتحت"حقاً

.")1(القرإءاتفيالاختلاث

بلاشيرالفرنسيالمسحشرقمنكلالرأىهذافيبروكلمانساركوقـد

.جفرقآرثرلأمريكياوالمستشرق

نأقتادةرأىلقد:(الإسلاميالتفسير)مذاهبكتابهفيجولدتسيهرذكرو

فاقتلوابارئكمإنى!الوف!وبوا:تعالىقولهفيالعصاقتلأوالنافسبقتلالأمر

:فقرأ،الفعلمعيتناسبلابحيثوالشدةالاقسوةمنذلكأنمهو)2(أنفسكم

نظروجهةوهذه،بألندمالفعلمنوالتوبةالرجوعحققواأيههوأنفسكمقيلو!فأ!!

يلاعملوهويرىمابحسبيقرآقتادةبأنيقولىفهو)3(،المخالفةالاقراءةإلىأدت

.اعليهيقدم

الأرضأدنىفيالرومغلبت،)ألم:تعالىقولهفيتسيهرجولدقالثم

القراءةإلىألانتباهجذبحيث!)4(سنينلضبعفينسيغلبوغلبهمبعد!!وه!
عمر،وابنطالبأبيبنعليوقراءةصم!اِدف!النبيقراءةحسب!والهـوم!غلبتاضانيةا

ومعاويةعمرووابنطالبأبيبنعليقراءةحسب(للمعلومء)بالبفوسيَغلبون

القراءةفي"فالمغلوبون.متناقضتانالقراءتينإنتسيهرجو(سدوقالقرة)"(،إبن

النجـارعبدالحليمترجمة،014ص\،ج،بروكلمانكارل،العربـىالأدبتاريخ)1(

بمصر.المعارفدار،وجماعتـه

34.اية،البقرةسورة)2(

)3(

)4(

)3(

المطبـعـةبراجستراسر،تحـقيؤ،خـالويـهلابنالقرآنشـواذفـيمخـتـصـر

القرآنية،ءاتالقرا،دص،لإسلامياالتفسيرمذاهب6،ص!،بمصرالرحمانية

32033ص

1-4.أية،الرومسورة

111صر،لقراناشواذفىصختصر
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-185-منهاالاستشراق9النحووموقفالقرآنيـةالـقراءات

.")1(الأضهـفالقراءةفيالغالبون3المشئهورة

وتعهدتكفلتعالىاللهأنهووآراءهماثهـقينأقـواليدحضماوإن

وأالتحريفأوالضياعوعدمبالحفظوتكفله،نبيهعلىأنزأساالذياغرأَنابحفظ

هـاناالذكرنزلنانحن)إنا:وجلعزفقال،والناقصانالزيادةأوالتغييرأوالتآويلِ

.(2)!هطأقظونله

لوجدواغيراللهعندمنكانولوالمَرآنيتدبرون)أفلا:أيضاًتعالىوقال

والتبديل،والتأويلالتحريفمنمحفوظالكريمفالقرآن،كثيرأ*!و)3(اختلافًفيه

وأالمعنىفيالتناقضأوالتعارضمنسليملأنهاضطرابيعتريهأنالمحالومن

تأهح،التاقـضأواضفـاربأإصضؤديلاأعراءاتااخـتـلافهـات،الهدف

هيتاأقساثلإثةإلىتتهسهاالقراءاتاخلاف

الصراط)اهدنا:قرإءةمثلالمعنىفيوتتفقاناللافظفياءتان!تختلفأنأ-

المعنىولكنبالصادوقرئتبالسينقرئت،الفاتحةسورةفيمكوالمستقيم

قراءةومثل.فيهاعوجاجلاالذيالمسحاقيمالإسلامطريقوهوواحد

لكمء)ويهي:قراءةومثل،واحدوالمعنىوفتحهاالسينبكسر()يحسب

.الفاء)3(وكسرالميمبفتحأوالفاءوفتحالميممرفقاً!هو)4(بكسرأمركممن

كنمةفيالزايبتخميفقرئتبممهو)6الأمينالروحبهذ°':تعالىقولهومثل

)1(

)2(

)31

)؟(

)+(

)6(

18ص.لتفسيرامذاهب

آية\،الحجرسورة

82.آيةالنساء،سورة

16آية،الكمفسورة

2صرالبـشر.فـضـلاءإتحـاف AA،شعبـاند.،هاومـصدرأحكامـهاالقراءات

.912صاسماعيل

391ايةالشعراء،سوره
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منهاوالاستشراقالنحووموقصالقرآنيـةالـقراءات-186-

وقـرئت()الأمينكلمـةفيوالنون()الروحكلمةفيالحـاءورشع()نزل

فييمْشؤامن!أو:تعالىوقولهفيها)9(والنونالحاءونصبإنزإيبتشديد

)ينشؤا(كلمةصيالش!توتشديدالنونوفتحا(جاءبضمقرئتفلأ)2(احلية

.)3(الشينوتخفيهفالنونوسكونالياءبفتح!هـئتكما

ماأكـثرأووجهينعلىاللفظإيرادحيثمنالقراءاتمناننوعهذافيو

يغيرأدْيستطيعلالأنهالقاريءعلىتوسيعفمِهمستقيماًالمقصودالمعنىدام

الشيخبهادحضهمللمستشرقيندإحضةحجةوهي،القرآنفيالكلمة

.)4(والملحدينالمسشرقيننظرفيالقرإءاتكتابهفيالقاضىِعبدالنكتاح

فلا،كليهماالمعنيينصحةمعمعاًوالمعنىاللفظفيالقراءتانتختلفأن-ب

فيكاصح!أ،وإح!شيءفيإجتط!اعئهمايمكنبلبينئهشاتولاش!ارضتناشخر

:تعالر!قوله

)ننشزها(فقرئتلا)3(طماًنكسوهأتمننشزهأكَيفالعطأموانطهـإلىك!

بمعنىبالراءوقرئت،وتجتمعتلتهتمكيبعضإلىبعضهانضمبمعنئ:بالزاي

متناقضينغيرولكنهمامختلفانهنافالمعنيان6(للحسافيالموتبعدنحييها

.يتنافيانلأوشيلتقيان

33عَاصفضلو-ألبشرألحأف()أ

18اَيـة،فخرال!سو-)-ة

388صر،لبشرافضلاءإ!اف3()

(4)

)3(

.\14-هص،القاضيعبدالفتاح.الملحدينالمستشرقيننظرفـيالقراءات

923آيـة،البقرةسورة

163ص،البشرفضلاءإتحاف)6(
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-/\18-منهاوالأستشراقالنحووموقفالقرآليـةالـقراءات

فيالصادبتشدلِدقرئت!و)1(المضَدِّقـاتوالمصّدقينإن!ر:تعانىوقـال

فيوأدغمتصادأالتاءقلبتثم،والمتصدقاتالمتصدقيزوأصلهاامملمتينإ

بتخفيفقرئتكما.أموالهمصدقاتيخرجونالذينهمومعناها،بعدهاالصاد

فالمعنيان،لهنفوسهموتنقادللدينيذعنونالذيتومعناهأالكلمتينفيالصاد

/-،-اأ-"501(ء11011!ا.،ا-ء..َا-ءا*ت،ا.!انط)هـت

---!حا.ش-"-جماَ-.-------!-!----

شيءفياجتماعهماامتناعمه!،والمعنىاللفظفيالقراءتانتخـتلفأئاب-

تعالى؟قولهمثلالتضاد)3(يقتضيلاآخروجهمنيتفقانبلواحد

)كـذبوا(فقرئتكـذبوا!)"(قدأنهموظنواالرسلاستيأسرإذالأحـتى

قوخئهمأنانرصل!وتيضن:هواتتشديدفيوالمعنى،وا(ضشديخدنجاشتـخـنيف

كـذبوهمؤدالرسلأت!وهحواإليهماإلىسعلأذفهواخخفيفامعنىأما!كـذبوهم

الشك،يفيدالثالْيالمعنىوفي،الحقينيفيدالأولبالمعنىفالظن.بهأمروهمفيما

.متضاد!نإ3(أو!خاقض!سليسال!!مااتمخخلصوالمعحىفاللفظ

منالرجـالصدورفيمحفوظاًكانقراءإتهبجميعآأممرأالقرانآنثم

نأوقبلالصديقبكرأبيشمنالصحففييجمعأنقبلط!ها،ْاللهرسولأصحال

القرآنقراءةأنحيث،عفانبنعثمانالخليافةعهدفيالمصاحففييكفب

القرآنكتبأنبعدعثمانالخليفةأنكماص!،الرسولعهدشيانتشرتقدوروايته

منمصركلإلىالعلماءمنعالمأًنسخةكلمعأرسلبتوزيعهاوأمرمصاحفشي

.18أية،الحديددسور(1)

\.أبص،ومصأدرهاآححَأمهاإتالقرإ،"أ.صالبشر،فصلأءنحـأف)2(

131-132.صومصادرها،أحكامههاالقراءات)3(

011آيـة،سفيوسورة4()

الإشـاراتلطائفعننقـلا1132ًصومـصـادرها،أحكامـهـاالقـراءات)5(

37-38ص\،ج،للقسطلانـي
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منهاوالاستشراقالنحوموقض9القرآفيـةالـقراءات-188-

عبداللهوبعثبألمدينةيقريءأنثابت!تزيدفأمر،القراءةالناسآالأمصار

البصرةإلىقيسعبدبنوعامرالشامإلىشهاببنوالمغيرة،مكهإنىالسائببن

تعلمهماالناسيقريءمنهموإحدكا!وكان،الكوفهَإلىالسلميعبدالرحمنوابا

ذلك،متواتراًبالمنقولالقراءاتمنالرسميحتملهماتغييريتمالثابتةالقراءةمن

اصا-ب1101-ا.-أاا-ا-اااَ--اا!االآااأأ-ا11-الأ،0

حعىويسواسوابسش!وااسضيصىيحمم!ءسسسد1ش!/خمىالضرا-5!!

.)1(والكتابةوالرسمالخط

فياختلافاًوليسوالتغايرالتنوعفياختلافهوإذنالتراءإتفاختلاف

القرآنيةالاَياتمنالوحيهوأصلاًومصدرالقراءات.والتضاربالضضـاد

وحيإلاهوإنالهوىعنينطق!وما.تعالىقالفقد،النبويةوالأحاديث

ماإلاآتبعإننفسيتلقاءمنآَبدالهآنلييكونما،م3القوئ؟زاشا-يدكلمه،يوحى

.!هو)3(عظيمصومٍعذابزبيعصيتإلتف%%طإقيإيصير

وكان،ومشافهةسماعتلقيالأمينالروحمناَنالقر!الرسولتلقىقـدو

بهتحركالا:قودهتعالىاللهفأنزى،وحيهإليهيقضيأنقبلبالقرآنيعجكطلي!ا!

ي!!!كلوكان،لمt;!قرآنهفاتبعقرأناهفإذا،وقراَنهجمعهعليناإن،بهلتعجلاصسانك

علىجبريل))أقرأني:ح!فقال،السلامعليهجبريكمنيتلاتاهأنبعدالقرآن

.(")ْأحرفسبعةإليانتهىحتىويزيدنيأسمَزيدهأشلفلم،فراجعته،حرف

يمال!الق!هـآنفييغىىأويبدلأنيستطـغلاص!أ!سوأطأأنعلىيدلناهذاو

البشر.عامةوعلىالصحالةعلىذلكينطبوالأمربطبيعةوششأ

48.ص،الملحـدينالمستشوقيزنظرفـيإلقراءات1()

ب-د!الة،ألنجمسوردأ)2

\ءايـةيونسواةسور)3(

اA1-11أيـة،القيامةسورة4()

باباالصـلاةكتـابداود،أبو،الحلبـيطبـعة41،صر،3جأحـمـد،الإمـاءمسند()؟

.13ص\،جالنسائـى،أحرفسبعةعلىلقرأتاأنزل
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-18لآ-منهاوالاستشراقالنحوموقف9القرآنيـةالـقراءات

منالعربلأصحابهابالفهموأيسرأقربهيالضادلغةأنذلكإلىأضف

لغةلعمقنظرامنهمالكثيرينعلىيتعسَرُبدقائقهالاقرآنفهموأت،المستشرقين

نأكما،)1(للقرآنالأصيلاضصافهمفييتعثرونفهم،البلاغيةلحِبهوأتآناغرا

كانحيث،الكريمالقرآنالمسلمونفيهيتلقىالذيلأسلوبايجهلونالمستشرقين

المصاحـفحـفظع!!ليو!الصدووبالقلوبالحـفظع!!)-،يعتمدوا-المسلصو

.)2(والكتب

قواعدعلىيقوملاامتحاناًالنصامتحانعلىيعتمدونوالمستشرقون

إثباتفيوالبحثانروايةطريقعلىيعتمدونالمسلمينعلماءبينما،منهجية

الدقيهقة6المقاييهسناثلفهسمعوأووومز!حاقرأءاتهـم

!!محمدالنبيإلى-بالوطهـيةت!تتنزلتكنلمالاترآنيةالقرأءأتآنلوو

وهذاتعالىعنداللهمنمنزلاًكلهكانولماالبشركلاممنهوالقرآنبعفرلكان

العثمانيسمالىإ!فترجعالقراءإتمنشأبأنالقائلةالمستشرقيزحجةبطلانيثبت

ابشريعجزحيثنيالقرالإعجازصافهيثبتكلهذالك!نكص،الوحيإنىونيس

بمثله.الإتيانأومعارضتهعن

علي،حسينمحمدالدكـتـور124،ص!اَنيـةالقراسـاتوالدرالمستشرقون\()

بيروت،والتوزيعوالنشرللدراساتالجامعيةالمؤسسة.لـىالأوالطبعة

)2(النشر،ج\،صر6
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منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرانيـةتالـقرا،1

لجملمراِ!ا،-لمصاا

الكريهم.القا!آن

لمْفحكبد.دتحقـيق،لب!!بيبنمحَى،القراءاتنيم!فـي؟لانةإ

الرسالة.مطبعة،القاهرةشلبيئاسماعيل

مطبعة،اسماعيلبنالرحمنعبدشامةلأبيالأمانيحرزمنالمعانيإبرإز

.5291الثانيةالطبعةهـ،ا934القاهرة،الحلبيالبابيمصطفى

س5291الحانحة1)!بعة،العربيةأطهجاق!افى:أل!33!ابراهيم

بغداد،النذيردارمطبعة،السامرائيصالحفاضل.د،النحويجنيأبن

.أم9؟!ه

التضامن،مطابع،لىلأواالطبعة،اطديثيخديجة.د،النحوىحيانأبو

.م6691بغدأد

المجلس،الأنصاريصكيأحمد.د،واللغةالنحوفيئومذهبهالفراءيازكاصأبو

.م4691القاهرةلأدابوااطفنونالأعلى

مصرالنهضةمطبعة،شلبيأسماعيلالفتاحعبد.د،الانارسيعليأبو

هـ.أ277القاصهـة

المصريةالكتبدأرمطبعة،ابراهيمالفض!أبيتحقيق،للقثطيالرواةإنباه

بم.ا059

الباذش،بابنالمعروفعليبنأحمدجعفرلأبي،السبعالقراءاتفيالإقناع

.8391القرىأمجامعةنشر،قطامشالمجيدعبد.دتحقيؤ

محمدبنأحـمدالشيخ،عشرالأربعالقراءاتفيئالبشرفضلاءإتحاف

93القاهرةمطبعة،الدمياطي oهـ.ا
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-21
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-111-منهاسنشراق931النحووموقفالقرآليـةت

أبههـالفضالىمحمدتحقيق،السيوطيالدينجلال،القرآنعلومفيالإتقان

.ام749القاهرة،نلكتابالعامةالمصريةالهئيةتابراهيم

الطبعة،بيروت،العربيالكتابدارطبع،الإسلامضحى،أمينأحصد

.العاشرة

ألْ!أمنألمجنلى،ألْزجأجألىالْنسوبألْثرأدإعرأبقتأب،النفأحرالبأحمد

الرابع.أنجزءوالأهـبعون

مطبعة،زاهرزهير.دتحقيق،النحاسجعفرلأبي،الكريمالقرآنإعراب

.بغداد،العاني

الثَتب،عالم،دعبحمو!تهاديتحقيتي،احاجببنلا،يةإئنحولأماليا

.8591لأولىاالطبعة

،رمضانالدينمحي.دتحقيق،الأنجاريلابن،وإلابتدإءالوقفإيضـاح

.7191دمشتي

رسالة،فراعةمحمودهدىودراسةتحقيق،للزجاج،ومعانيهالقرآنإعراب

.القاهرةجامعة،دكتوراة

،الأنباريبنالرحمنعبدالبركاتأبيتأليف،الإعرابجدلفيالإغراب

.5791السوريةالجامعةامصبعةلأفغانياسعيدتحقية!

.دتحقيق،القيسيحموشر!طالصأبيبنمكعب،القراءاتمعانيفيالإلانة

اسس!ا)ةا!ببة،3القاهر،لإ-يالب!اعيـإ!اعآحإعج!-

الدمشقي،اسماعيلالرحمنعبدشامةأبو،الأمأنيحرزمنالمعانيإبراش

.9134وأولادهالحلبيالبابيمطبعة،القاهرة

نهضةمطبعة،القاهرة،سلبياسماعيلالفتاحعبد.د،الفارسيعليأبو

هـ.ا377مصر
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منهاستشرا!3واالنحوومومصالمرأنيـةالـمراءاتأ6آ

القاهرة،عليسالمإنعالعبد.د،النحويةالدراساتيرالفهـاءاتأثر

.أم969الاسلاميةللشؤونالأعلىالمجلمرمطبعة

.القاهرة،الحصريمحمود،عشرالآربعةالقراءتاريخفيلأثراأحسن

مجلس،الدكنآبادحيدر،العسقلانيحجرابن،الصحابةهييزفيالاصابة

هـ-أ613النظاميةطالمحـاشفةداف

نث!ر،الصحابةمعرفةفيالغابةأَسد،محمدبنعليئالحسنأبو،الأثيرابن

.بيروت،الاسلاميةالمكتبة

صادر،دارطبع،التاريخفيألكاما!،محمدب!نعليالحسنأبو،الأثيراب!ت

.ا؟ب91توبر

ومحمدالجنديعلي،والاسلامالعرولةظلاكفيوالفكرالثقافةارأصوا

امثثمريةةاالأنجلومطبعةطالقاهرةطإبراهيمالفض!إ!بوومحمدسمكعحانح

.9591لأولىاالطبعة

الطـبةششركاهتكزسفإتزماسختلبعة،الزركلي3تا!داخير!1الأعلام

لأولى.ا

أبومحمدتحـقيق،الزركشيعبداللهبنمحمد،القرآنعلومفيايبرهان

.5791لأولىاالطبعة،العربيةالكتبإحياءدار،القاهرة،ابراهيمالفضلى

المَاهرة،،السيوطيالدينجلال،والنحاةالغويينطبقاتفـيالوعاةبغية

هـ.أ326الآولىالطبعة،السعادةمطبعة

محمدتحقيق،آبا؟يالفيروزيعقوببنمحمدتاللغةأئمةتاريخفيا(جلغة

.م7291الثقافةوزاشةمطبعة،دمشقالمصري

،الأسرفالنجف،الخولْيالموسويالمَاسمأبو،القرآنتفسيرفيالبيان

الأولى.الطبعة،م6691إلاَدابمطبعة
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-391-منهاستشراق3واالنحووموقفالقرآفيـةت

عبدطهمَحقيق،الأنباريالبركاتلأبي،القرآنإعرابغريبفيئالبيان

.9691اغاهرةا،للكتابالعامةإلمصريةا!يئةا،الحميد

محمدأحمدتأليف،عشرالأربعةالقراءاتفيالبشرفضلاءاتحـاف

هـ.ا317بمصرالميمونيةالمطبعة،الدمياطي

هـ.اغ28بانمأهرةأنسعادةمطبعة،لألدنسياحيانلأ!بي،المحيصالبحر

سالمالعالعبد.دوشرحتحقيق،خالويةابن،السبعالقراءاتفيامحجة

.م7791الشروتدإر،بيروت،مكرم

،المعارفدار،ضيفشوقي.دتحقيق،مجاهدلأبيالقراءاتفيالسبعة

.؟682أناتاهرة

اطعارفادإرمطبعة،اصيائسيوينان!تسا،،اشحوأ!صوا!حَلمفيالإقتراحإ

هـ.9135الدكن،آبادحيدرالثانيةالطبعةالعثمانية

محمدتأني!،انشا"طبيةطرية!منالسبعالقرأءاتفيالجليةالاهـشادات

.7491،انقاهرة،المجالةمطبعةمحيسنسالممحمد

الليبية،الجأمعةمنشورات،المكارمأبوعلي.د،النحـويالتفكيرأصول

.7391بيروتمطبعة

زهيراوا-؟ضوزتحقيتى،ـاسال!جمح!دبنأحمدجىحفرلأبيالقوآتإعراب

iبغد،العانيمطبعة،زاهدغازي 3 ).w u.هـ

حمادةمؤسسةمطبعة،نواصرهرإضي،الأسلامصدرأدبفيمكةفتحأثر

فيالمتنبيومكتبةالأردن،.اربد،أضوزيعواللنشرالجامعيةللدراسات

.2502السعوديةالعربيةالمملكة،الد!ام

،النجادالحميدعبـدترجمة،كلمانبروحصارل،العربيالأدبتاريخ

.م9691،الثانيةالطبعة،المعارفدار،القاهرة

.3191بمصرالسعادةمطبعة،البغداديالخطيب،بغدادتاريخ

http://kotob.has.it



منهاستشراق931النعووموقفالقرآنيـهالـقراءات4!\

فيثكمل.شكري.دتحقيق،عساكرلأبن،دمشقتاريخ

مراجعة،الفضلأبوفهمي.دترجمة،سزكينفؤاد،العربيالتراثتاريخ

11العامةالمصريةالهيئهَ،القامرةحجازيفهميمححمود.د 9 V.

.6691القلمدار،شاهينالصبورعبد.د،القرآنتا!يخ

المطبعةالنهجف،الطوسيالحسنبنمحمد،اسسبعاالقراءاتفيالتيسير

اهـ.76rالعلمية

أحمدالسيدوتحقيقشرح،قتيبةبنمسلمبناللهعبد،الصهـاَنمشكلتأويل

العربية.الكتبإحياءدارمطبعة،القاهرةصقر

طانتاهرة،ا(لاترطبيالأنصاري%حَم!بنمحمد،قَالاقراالأحكاممحأب

.3891الثانيةالطبعةولىلأواالطبعة،الكتبدارمطبعة

الدكن،،أبادحيدر،الرازيحاغأبيبنالرحمنعبد،والتعـديل1الجرح

.م5399لأرنىأاتحصبعة11طا!ثصانيةااط!ارثادأئرةسجلسأهمصبعة

يوسفالدكتور،للهجرةالثانيالقرننهايةإلىالكوفةفيالشعرحياة

.م6891والنشرللطباعةالعربيالكتابدار،القاهرة،خليف

دإودخليل،للهجرةوالثانيالأولالقرنينفيالشامفياحلميةاا!ياة

.1791لأولىاالطبعة،الجديدةإلاَفاثدار،وتلـر،،الزر

القا!ة،التجاريةالمكتبة،محمدبنإسـحقبنمحمدتالنديمابتا!فههويست

جامعةمطبعة،ط!هـان،تجـدد!ضاهـتحقيق438النديمبنلاالفهرست

.بيروت،خياطمكتبة،انطها

آياد،بحيدرالعثمانيةالمعارفدإئرةمجلسمطبعة،قريشأخبارفيئالمنمق

.أم649الهنديةالعالميةللحكومةالمعارفوزارةبإعانةلأولىاالطبعة
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OA-

-93

-61

-62

-63

-64

-01

-66

IV-

-68

الحيدراللهحميدمحمدوالدكتورشتيزهلبجقيلزةالدكتورةتصتـت،المحبر

هـ.أ136الهندقيإركن:آبادحيدر،العثمانيةالمعارفدائرةمطجة،آبادي

حجـربابنالمعروفأحـمدالديناشـهابالصحـابةتمييـزصيالإصـابة

.'rهAالقاهرة،العسقلاني

ولعليقنخقيق،سعيلىبنعليمحملىأبو،حزمابن،العربألسابجمهرة

.4891بمصرإلمعارفدارطبعة،بروفنسال

الدينناصر.ودعباسإحسان.دتحقيق،حزمابن،النبويةالسمِرةجوامع

.م6291بالقاهرةرفالمطدار،ساكرمحمدأحمدومراجعةالأسد

عديب!محـمـدالقـاسمأبوالأرض!!ةصوكَـتـابأو،ا!الكوالممالث

.بيروت!الحياةمكتبةدار،الموصلي

دإش،الحسينبنمحمدبنالرحمنعبدأسديناوليخلدونابن،الماتدمة

.لبنان،-!وتالعرهـبيئاك!اثإحياء

أبومحمدتحقيق،القمفيئيوسف3بئعلي،النحاهأنباهعلىالرواةاشباه

.5591المصريةإنكتبدارمطبعة،ابراهيمالفضل

بيروت،الأولىالطبعةالدمشقيكثيربنالفداءأبيالحافظةوالنهايةالبداية

6691.

تحقيق،الأنباريبنحمنالرعبدكاتالبرأبو،الخلافمسائليبلإنصافا

،ةالقا!،السعادةمطعة،الفالثةال!بـعة،الحـمدعـدالدينءحضيجمد!مش

0391.

كلية،دكنوراةرسالة،الحليسليمانحازمتحقيق،الكافيةشرحفيالبسيط

.8391دiبغدجامعة،الآدإب

مكتبةمنشورات،هارونمحمدالسلامعبدتحقيق،احاحظ،والتجيينالبيان

.6891القاهرة،اخانجي
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منهاالاستشراق9النعووموقفالقرآنيـةالـقراءات

فراجأحمدالستهارعبدتحقيق،الزبيديمرتضىمحمدالسيد،ا!ررساتاج

.6591الكويتمطبعة،وجماعته

الدأرمطبعة،الأولىالطبعة،الصغيرحسينمحمدالدكتور،القرآنتاريخ

.8391بيرِوت،العالمية

ء-أ-اا،-01151111ا-آاء100-1(0-ا

ا-صؤب--راتحَب!جمنسرتحخعم!جف-ةرس!تسبوصَرا!لنرافريح!

.5391الثانيةالطبعة

كاملمحمدتحقيق،مالكبنمحمد،المقاصدوتكميلالفوائدتسهيل

.6791القاهرةأاواططباعةالعربيالكتابدار،بركات

بنأحمذاندينش!كسسأحبا!نجوحل!صانابنتضكىاتبخوأنبا-للأعياتةوشيات

الملكعهدفيبمصرالحلبيالبابيعي!ىمطبعة،خلكانبنبكرأبيبنمحمد

.ققر؟

اللهعبدبنيوسفبانعمرأبوالبرعبدابن،الأصحابمعرفةفيالاستيعاب

.القاهرة،مصرنهضةمكتبة،البجاديعليمحمدتحاقيهقمحـمدطلز،

التراثدارإحياء،الحسينبنمحمدبنالرحمنعبدخلدونابن،المقدمة

.لبنانبهـو!،بيالر

تحقيق،القاهرة،الأندلسيأحمدالدينسئهابربهعبدابن،الفريدأستمدأ

.0491الاستقامةمطبعةالعريانسعيدمحمد

أبيبتمحمداللهعبدأبو،زيةانجوقيمالزاالعباد،خيرهديفيالمعادزا*

غيطشارع،المحمديةإلسنةمطبعة،هى96،الجوزيةالقيمالثمهبهـبا!تبكر

.2391الئا!،ألهوبي

دار،بيروت،المنجدالدينصلاحالدكتور،العربيلخطايختاصفيدراسات

.7291الأولىالطبعةالعربيالكتاب
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-791-منهاوالاستشرا!النحووموقفالقرآنيـهءات

الطبريجريرابنمحمدجعفرأبو،(والملوكالرسل)تاريخالطبريتاريخ

الثانيةالطبعةبمصرالمعارثدار،ابراهيمإلففـكابومحمدتحقيقمر،031

.بيروت،ا!لمادار،الأنباريابراهيم،القرآنتاريخ

مؤيسسة،حمدقدريغامتحقيق،الجزريبنلاانتجويدطعلمفيالتمهيد

\.AAIالأولىالطبعةالرسالة

البجادي،محمدعليتحقيق،إنعكبريالبقاءلأبي،القرآنإعرأبفيالتبيان

الحلبيئ.مطبعة

أئععَبهـي،البقاءلأبي،فيـيم!وانعَوالبصىهـ-!ي!-األنحومداهبص!التبي!ت

الأولىالطبعةبيروت،الاسلاميالغربدار،العثيمينالرحمنعبد.دتحقيق

8691.

الثالثةالطبعة،بيم!وت،الم!هـفةدار،للطى!يالق!!آنتفسيرفيالبيانجامع

هـ.ا333لا-بـعر،الأميريةبالمطبعةلىالأوال!بعةعنمصورة7891

أبومحمدتحقيق،السيوطي،والقاهرةمصرتاريخفيالمحاضرةحسن

.6791القاهرة،ابراهيمالفضل

العربية،واللهجاتالقراءأتفيوالإمالةواللغويةالقرانيةالدراساتفي

.8391الثالثةالطبعة،الشروقدإر،شلبيالفتاحعد.د

ت،بالجنانصيفأحـمد.د،اءاتالضعلمابغلبـوفيبنطا!رجـيـو!

.1A"91العرأقيالعلميالمجمعبمجلة

الرابعالقرننهايةحتىنشأتهامنذمصرفيوالنحويةاللغويةالدراسات

.7791بالقاهرةالتراثدار،الجنابينصيفأحمد.د،الهجري

إحياءدار،الألوسي،المثانيوالسبعالعظيمالقرآتاتفكلسيرفيالمعانيروح

.8591الرابعةالطبعة،بيروتالعربيالتراث
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متهاوالاستشراقالنحووموقفالقرآنيـةالـقراءات891

السقامصطفىوسرحوضبطتحـقيقهـ،132هشامابن،النجويةال!رة

الحلبئِأجابيامصطفى،القاهرة،شلبيالحفيظوعبديالأنباراهيموابر

3691.

بنمحمدبنأحـمد،الجزريلابنالعشرالقراءاتاثهـفىِطيبةشـرح

ألقاهره،أئصبامحمدعليالشيحوراجعهوصبطهحققههـ،85لآريألجز

لأولى.االطبعة،وأولادهالحلبيالبابيمصطفىمطبعة

.ام019القاهرةهـ،593فارسبنأحمد،انصاحبي

عليمحمدمطبعة،الاتاهرةهـ،2فى6أسماعيلبنمحمد،اسنجارياصحيح

.ولادد-أحسبي!ا

عليمحمدمطبعةالقاهرةهـ،261(القشيريالحجاج)ابنمسلمصمحيح

.وأولادهصبتا

51اهندا،الدكنcآبادحيدرمطبعة،للذكحبيالحفاظتذكرة 9 o.

هـ.1ا2ّدألدكن،آبادحيذرمصبعةألعسقلانيحجرلأبنcالتهذيبتهذيب

السلامعبدتحـقيقهـ،564الأندلسيحزملابن،العربأنسابجمغرة

.6291بمصرالمعارفدإرمطبعة،هارون

طبعة،ضيفشوقي.دتحقيق،مجاهدلا-ت،القم.إءاتفيئالسبعةكتاب

.7291بمصرالمعارفدار

دلمباهـ!فوري(أدحرمذيمع!ب!رححوذي!ا)خفة،أدترمـذبَسق

.9791بيروتأغكرداهـا،اللطيفعدالوهابعبدإشراف

.9691حممر،الحديثدار،الدباس-عزتتداودأبيسن

القاهرة،الحلبيالبابيمطبعة،الباقيعبدفؤإدمحمدتحقيق،ماجهابنس!ت

1 59 T.
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-!91-منهاوالاستشرا!النحووموقفالقرآنيـةتالـقرا،1

2"ا-

-301

لحَ.أ-

-501

-601

7.أ-

.!-لم

-901

1-1ا

-112

-113

-114

،بيروت،العربيالتراثإحياءداكأ()مصورةانسيوطيشرح،النسائيسنن

.16391(غا!رة،التجاريةالمكتبةعن

الحميد،عبدالدينمحيمحمدتحقيق،هشامابن،الذهبشذورشرح

.6391القاهرة،التجاريةالمطبعة

أطلبي.مطبعةعن،بيروت،ألمعرفةدأر،زمصوّرة،!انيأتـو،لقديرأفتح

الحلبي.مطبعةعن،بيروت،المعرفةدإرc()مصورةللزمخشرقي،اممشافا

مطبعةالقاهرةهـ،852العسقلانيحجرابن،البخاريبشرحالباريفتح

.9591احلبي

ندلس.الأداربيروتهـ،774ألدمشقي!ثيرابن،القرانفضاثل

إأشيفالجتمحلبعةتادضة11اطبتإ،الزاخرتتآفوأحححد،الإسلاَمنجر

.0391وإئنشر

القاهرة،بمصرالمعارفدارمطبعة،القاهرة،حسيقطه،الجاهليلأدبافي

5891.

.4891السعادةمطبعة،القاهرة،حمودهالوهابعبد،واللهجاتاءاتالقر

مطبعة،الصبوهـشاهينعبد.د،الحديثاللغةعلمضوءفيآنيةالقمالقراءات

.6891انمعارفدار

العلمدارمطبعة،بيروت،الصالحصبحيألفكتور،القرآنعلومفيمباحث

.9691السادسهالطبعة،للملايين

مكتبةدارمطبعة،بيروتهـ،485سيالطبرالحسنبنالفضل،البيانمجمع

.بيروت،الثانيةالطبعةالفكردإرومطبعة6891الحياة

،القاهرة،ورفاقهناصفالنجديعليتحقيقهـ(293)جنيابن،المحتسب

.-6orAالاسلاميةللشؤونالأعلىالمجل!رمطبعة
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منهاوالاستشراقالمحووموقفالقرآنيـةالـقراءات

أبيبنمحمداللهعبدأبوتالجوزيةقيمابن،خصهـالعبادهديفيالمعادأدص

النوليئ،غيطسارع،المحمديةالسنةسفبعة،الجوزيةالقيمباسبئالش!يم!بكر

.?539الضاهرة

هـ.474الفراءأبوكثيرالحافظ،كثيرابن

!ى.9!؟"فتصراإرنىاانتحبحضا!نن!ايشرةايت11

مطبعة،رضارشيدمحمدحواشيهبعضعلئوعلؤصححه،كثيرابنتفسير

هـ.أ346الاولىالطبعه،المعارف

علي.الفرجأبوالأصفهانيئ،الأغاني

اهطبعة1هـ،233أَحمدبنائلهعب!بنمحمدائوئيدبو،لى*ررقيأ،مكهرخب

.خياطمطبعةهـو3مةالمكلتجكةانماجدية

أحمدتحقيقهـ،384أنطيببنهمحمدفكرأبوالباقلاني،الكريمأعجاهـالقرآن

.91د"ألتاهرهاطبمكحراطعارفأإرتصتر

طبعةهـ،171عليبنامكربنمحمدالفضلأبومنطورأبن،بالعرأحمان

مى.أ053بولاق

الأندلسيالبكريالعزيزعبدبناللهعبدعبمِدأبو،استعـجممامعجم

.5491والنشروالترجمةالتأليفلجنةطبعةالسقامصطفىتحقيؤ،،مى487

داهـالفكر،الشويف!ابواحج!أأحمد،الرسوا-عصروهلبةالجطفيوالمدنية5!4

.ألقاهرهأ66قألعربي

.2491القاهـهـة،ا!جرياالثانيالصهـنمفتصـفإلىاجياسياالحش!رتاشلى

السمفيةإلمطبعةهـ(ا030)عمربندرالفعبد،أجغداديااالآدبخزانة

هـ.ا743;أغاهرا،مكتبتهاو

وشرحتحقيقهـ،927جابربتيحىب!تأحمد،البلاذري،البلدانفتوح

.91د7للجامعيينالنشردإر،الطباعآنيساللهعبدوتعليق
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-132
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-134
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-102-منهاستشراق3واالنحووموقفالقرآنيـةت

دار،آباديالحيدرالدحميدمحمدتحقيق،البلاذري،الأشرافأنساب

.3.691بالقاهرالم!ارف

صادردارم!نشوراتهـ،92ءمحمدبنابراهيمالبيهقي،ويَءوالمسطالمحاسن

.ا0691والنشرللطباعةبيروتوداروالنشرللطباعة

الفحَردارهـ،آى.ح!اببحربنعمرعثمانأبواجاحض،والتبيينالببن

.4891للجميع

.ص1362هارونالسلامعبدتحتيق،الجاحظ،الحيوان

أهـ.324الخانجيئوالأضدإد،المحاسم

مرإجعهَ،6551أدعراقيألعنميالمجمعزيدانجرجيأ،سلأمقبلأدعرب

.9؟/\3ضؤ-ححين.؟اتعحيقو

.الهلالدارمنشورات،زبدأنجرجي،الالصا،ميئالتمدنتاريخ

الطبعة،بيروت،للملايينالعلمدار،فروخعمر،العربيا!!دبتاريخِ

الثانية.

تحقيقهـ،232اللهعبيدسلامبنمحمد،الجمحيئ،الشعم.اءفحولطبقات

.بالقاهرةالمعأرفدارشاكرمحمدمحمود

تحقيقهـ،331عبدوسبنمحمداللهعبدأبوانجهشيارقي،وانكتابانوزراء

البابيأمصطفىمفبعة،الأوئىاالصبعة1،وسنبيرقيا*ئبواالستفا)إشاتذةا

.انماهرة،طلبيا

.؟991بغ!اش!خليجوإ-ةإلاسلامقبلأ!ربإتاريغ

عبدبنمصطفى،خليفةحاجي،والفنونالكتبأساميستإلظنونكـشف

والمعلمبلتقاياالدينشرفالأستاذتصححِحهـ،ا660جلبيكاتباللهالكريم

هـ.ا362استانبول،التركيةالمعارفوزارةمطبعة،والكليبسيببلبكةرفعت
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منهاالأستشراقي5النحووموقفالقرانيـةالـقراءات

النهضةمكتبة،ابراهيمحسن،الثقافىِوألدينيواالسيهاسيالاسلاميحتار

.4691ةهراغاا،يةلمصبا

السعادةمطبعةهـ،282داودبنأحمدحنيفةأبوالدينوري،الالطولأخبارا

مر.ا33?

.ا-أ.ا-َ.ء11(0،"أ11/11ء111:".111-!اللأ0110

ص!م!سابهاح!ح!ا-جماسسسى؟-جاس!.حهاسح!جمما-،س!-.خير"-

.البجاويعليمحمدهـتحاقيقأ382الأولىالطبعة--8Vtعثمان

.691هالكويت،المنجدالدينصلاحتحقيق،الذهبي،غبرمنخبرفيالعبهر

عمربنمحمودالقاسمأبواللهجاريالزمخشر،الحديثغريبفيالفائق

.!645إفيإ!اضكخـقإ!توياسب!تحتي!!ير-9/33

هـ(مطـبة)59عمروبرخمؤالسد"شيثفنسبمنحـذثكتاب

بوأسطة،المنجداندين!لأحنشرالقاطرة،بمصرالسعوديةالمؤسسة،المدني

.القاهرة،إلمعارفدارمكتبة

الهاسميةالصبعه!!الأفـغانياسعيد،سا،موالاامسيةابافيانعربأسوات

\.Rrvبدمثصق

نشرههـ!،562منصوربنمحمدبنالكريمعبدالسمعاني،لأنساباكتاب

.م6291لندن،التذكاريةجبسلسلةفيجيل!يوتصىافنكرغربالز

الحسنأبيبنأحمداللهعبدالرحمنعبدالقاسمأبوالسهلي،الأنفالروض!

.ام049بمصرالجماليةالمفبعة،ال!يهليالخئعمي

.0691بمصرالمعارفدار،ضيفشوقي،أجأهلي!ا(!صر

ومطبعةمكتبة،اهـ(025)الشوكانيعليبنمحمدالشوكانيةالآوطارنيل

تجصر.الحلبيإلبابيمصطفى

القاهرة،الحلبيمطبعة،الباقيعبدفؤادمحمدتحقيق،مالكللإهـامالموطأ

.ام139
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-153

ا-فى4
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-156

ا-فى7

-158

-915

-016

611-

-162

-163

-164

.4291القاهرةطبعة،مرجيليوتتحقيق،يالحموياقوت،لأدباءامعجم

.91فى3تبيرو،در!دارطبعة،احموبَياقوت،أئبلدانمعجم

مخقيقهـ،239القسوننيالدينشهابطالص!اراتلفنونلإشاراتالطاثف

.م7291ةالقاهرطبعة،شاهينرعبدالصبووالدكتو-صعثمانعامرالشيجم

بمصر.المعارفدارطبعة،قتيبةلابن،المعارف

طبعةهـ،45rالبستيحتانبنمحمد،حبانلابات،الأمصارعلماءمشاهير

.م9591لقاهرةا

.9691ةالقاهرطبعة،الذهبي!،الكبأ!اءالفِفةررص

عليإلاستـاذتحقيق،جنيابن،القراءإتشواذوجـوهتبيينفيالمحـتسب

هـ.69/39،الفاشرةاصبعة6وزسيميهاتاضثحفإلنجدقي

القاهرة،القدسيئالدينحسامالاستاذنشره،الجزريلابنالمقرئينمنجد

هـ.ا035

عليمحمدتحقيقهـ(،293)جنيبنعثمانالفتحأبو،جنياب!ت،الخصائص

.م15691(غاهرة،المصريةالكتبدارطبعة،النجار

.0891،الكويت،الحديثيخديجةالدكتورة،سيبويهكتابفيدراسات

للطباعةالعربيالاتحاددار،العانيمكيأحمدالدكتور،القراَنعنالدفاع

.7391القاهرة،لنشروا

الحريةدار،وزملائهالسامرائيإبراهيمالدكـتورتحاقيق،الجواهريديوان

.0891،بغداد،للفباعة

دار،الجبوريعبداللهوالدكتورعطيةخليل.دتحقيق،الدارميسكينديوان

بغد،اسبصريا
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منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرانيـةالـقراءات

،البجاويمحمدعليتحقيق،العكبرلىالبقاءالأبيالاقرآنإعرابفيئانتبيان

الحلبي.مطبعة

تحقيق،العكبريالبقاءلأبيوالكوفيينالبصريينالنحويينمذابعنأستبيينا

سنةالأولىالطبعة،بيروت،ايإسلاميالغرنبار*،الحثيمينعبدالرحمن

.بيروت،العربيالتراثإحياءدار،اللذهبيالحفاظةتذ!

مطبعة،وزميليهالبنامحمد.دتحقيق،كئيربنللحأفظالعظيمالقرآنتفسير

الشعب.دار

ا!بعةأاء-أ!تاامؤلسـهً،نيالإئ!.حعبأ!قيى*عة.أذ؟بيإءاتإشؤ-!ة

م.)RAYالثالخة

.دحققه،عباسابنإلىباسنادالمقرئينحسنوابنرواية،انقرآنصيتأنلض

المطمعة،7291الحـديدامحتا!ادإرمطمعة،سروت،المنحد.الد!صلا-
....-.-،ص!صا

الثانية.

العلمدارمطبعة،بيروت،الصالحصبحيالدكتور،القرآنعلومفيمباحث

الساد!مة.الطبهعة،9191للملاب3!

الفضلأبومحمدتحقيق،للسيوطيةوالقاهرمصرتاريخفيالمحاضرةحسن

.6791القاهرةا،هيمابرا

الرابعالقرننهايةحتر!نشأتهامنذمصى.فيوالنحـويةاللغويةالدراسات

.ماRVVبالقاهرةالتراثدإر،الجنابينصيفأحمد.د،ا(عجري

العربي،البيانلجنةمطبعة،ناصفالنجديعليتأليف،النحاةإمامسيبويه

.مأgvrأغاحرةا

.م7591،بغداد،دإهـالحرية،الحديئيئخديجة.د6وكتابهتهحيا.)صيبويه

.م7291بمصرداهـالمعارف،الأنصاريمكي%حمد.د؟نئترإءأتوأسيبويه
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-3.2-منهاوالأستشراقالنحووموقفالقرآنيـةت16

مطبوعات،الحديثىخديجةللدكتورةسيبويهكتابيالنحووأصولأدشاهد

.ام749الكويتجامعة

معمطبوع،الأشمونيمحمدبنعلي،مالكابنألفيةعلىالأشموليشرح

.القاهرة،الحلبيالبابيعيسىمطبعة،الصَبانحاشية

نورمحمدألشيخخقيق،سوأهدهشرحمعللرضىأحاجبأبنسافيةشرح

.م7591بيروت،العلميةالكتبدإر،وزميليهاحسن

الخرنجي،مكتبةنشر،الشومليموسىعلي.دتحقيق،معفيابنألفيةشرح

.م8591الأولىاطبعةا

عبدألغفورأحمدتحقيق،يَللجو!ِالعربيةوصحاحأللغةتاج8إلصحا

.أم829الثانيةالطبعهَ،عطار

الفضلأبومحمدتحقيق،الأندلسيللزبيديواللغويينالنحوي!تطبقات

الثانمِة.الطبعة،المعارفدأر،إِبراهيم

أنطبعة،بيروت،ألعلميةانكتبدأر،الرازياندينلفخر،القرآنعجائب

.م4891لأولىا

الأندلسيأحمدبنصاعدالقاسمأبوالقاضيالأندلسيصاعد،الأمطبقأت

بمصر.السعادةمطبعةهـ،462

القاهرة،هـ(031)جريربنمحمدجعفرأبو،الطبري،والملوكالرسلتاريخ

.آاإبرالفضلىأبومحمدتحقيتي0691

تحقيق،جريربنمحمدجعفرأبوالطبري،البإنجامعالمسمىالقرآنتنسير

.-orvzالقاهرة،المعارفدار،شاكرمحمدمحمود

حسن،عزت.دتحقيىَهـ،444الدانيعمروأبو،المصحفنقطفىِالمحكم

ا.06Sالهاشميةمطبعة،دمـق
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-891

-991

منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرآنيـةالـقراءات

محمدقيهـجمة،درازعبداللهسحمدالدكتور،الكريماغرآناإلىمدخل

القلم،دأرمطبعة،بيروت،بدوىالسيدالدكتورمراجعة،عليعبدانعظيم

.1P1RVلأولىاا!بعةا

،العربسجلمطبعة،السيدعبدالرحمنالدكتور،الخحويةةالبصرمدهـسة

.ألقاهرة،لأ!ولىأ1الطبعة

الحلبي،البابيمصطفىمطبعة،المخزوميمهديالدكتور!الكوفة!درسة

.م5891القاهرة،الثانيةالطبعة

صححههـ،316السجستانيالأشعثبنسليمانبنعبدالله،المصاحف

الأشكأ،إطجةا:ححات!ا-اث!معةات2حزاَرتكاحورا!األج!4علىتضو

.م3691،التاحرة

ومحمذتيئفيسف!وأحمذتحقية!،"مىا.)!لأالفمهـاءأ!!ياأبو،دباء!امعجم

.م5591الأونىالطبعة،الكتبدازمطبعة،اشقاهرة،النجارعلي

.ام069الترقيمطسعة،دمشق،!حالةرضاعمر؟امؤدفينامعجم

مطبعة،هرةالض،الزرقانيعبدالعظيممحمد،الترآنعلومفيالعرفان!ناعل

هـ.أ372الثالثة1(!بعة،العربيةالكتهبإحياءدار

دارمطبعة:عبدالباقيفؤادمحمد،الكريمالقرآنإلألفاظالمفهرسالمعجم

إلشعب.مطابع

.وتليم،العلمدار،الفضليعمدالهادقي،القمِاَنيهَالقمِاءات

التأويل،وجوهفيلأقاويلاوععونيلاكغوامفرحقائقعنالكشاث

.بيروتطَالكتابداش،الزمخشربَ

مر.ا254،إسمأعيلمحمدشعبان.دومصادرهاأحكامها:الئراءات

الأولىالطبعة،المصريةالحسينية!طبعة،أباديوزالفي!تالمحيطألتكلاموسا

.1rr.كى
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-002
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-202

-302
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-502

-602

-257

-258

-902

-021

-211

-212

-702-منهاالاستشراق9النحوومومفالقرآنيـةءات

م.9391بمصرالسعادةمطبعة،سزك!تادفؤتحقيق،عبيدةلأبيالقرأَنإعجاز

،هارونعبدالسلامتحقيقةثعلبيحيبنأحمدالعباسلأبيثعلبمجال!

.!0691المعارفدار

الأعلربالمجلريمعضيمةعبدالخال!محمدتحقيق،المبردالعباسلأبيالمقتضب

هـ.أ8آبمصرسلاميةألاللشؤون

الكتابدار،بيروت،اليـسابوريالحـاكـم،الصحيحينعلىالمستدرك

العمهـبي.

.بيروت،العلميةالكشبدار،الجزري،بن،العشرالقراءاتفيالنشر

.أم089العدميةانكتبدأر،الجزري3تلأالطالبينومرشدالمقرئينمنجد

وإديَمثلبعةتاحشطافىبَأإمحمح!أشـيخا،اضحاةا%شئهرآزيخراضحواثـأة

الرابعة.الطبعة،4591بمصركالملو

مطبعة،عبدالتوابرمضان.د،والمحدثينالقدإمىبينالتراثتحقيقمناهج

.م8691الأولىالطبعة،الخانجي

مطبعة،عبدالحميدالدينمحيمحمدتحقيق،خلكانلا-تالأعيانوفيات

.السعادة

الشركةمنضورات،الرسانةمؤسسة،القطانمناع،القراَنعلوملمحيمباحث

.بيروت،نلتوزيعالمتحدة

للملايين،العلمدار،الصالحصبحي.د،وتطورهانشأتها،لإسلاميةاالنظم

.م91إ2،الصادسةأشحبعةاإ!بيروت

جامعةمطبعة،جونسمارسدن.د،تحـقحِق،مى702انواقدي،المغازىِ

.م6691انجلترا،داكسفور

.أ9691العربسجلمطبعة،القاهرة،الأبياريابراهيم،اَنيةاغراالموسوعة
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-21

-21

-21

-21

-22

-22

-22

-22

منهاوالاستشراقالمحوموقف9القرآنيـةتالـقرا،1

الحديثة.الفاروقيةالمطبعة،هرةالضهـ،444الدانيعمروأبو،السبعداتالمز!

بمصر،السعوديةالمؤسسةcالمدليمفبعة،دريشمننسبم!!حذفكتات

.القاهرة،المعارفدارمكتبهةبواسطةالمنجدالدينصلاحمنشورأت،القاهرة

محمدتحقيق،عبدهمحمدسرحهـ(،04)طالبأبيبنعلي،أجلاغةاننهج

صت.أ*لمشظألمطبحشطكب!إخمي!أئ!ي!!!حيئ

الرابعة،الطبعة،زتعأدلترجمة،بونلوغوستاف،العربحضارة

.وشركاهالحلبي،البابيئعيسىمطبعة

بنمحمدالدينتقي،إلطيبأبوالفاسي،الحر)مالبلدبأخبأرامالضشفاء

طثبأ-إ!وإالعمصا-أ!لبارضقجنثمحاتيق،نحَ!ا!رالمكيسيئأيتتىيبنخم!

العربية،الكتبإحياءدارطبع،المكرمةبمكةالحديثةالنهضةمكتبةمنشورات

*ء91آ5!اهشىسواحلبئِألبابيعيسى

للطباعةالعربيةالنهضة،الاقصأعبدالاتادر،لآمويواإلاسلاميال!في

.م7691تبير،،واث

القاهرة،العربيةالدولجامعة،المعاصروالثديمالعربيلالأدب9جديدةخيم

دار،هـ(256)غيدودأبنالقاسمبناسماعيلالقاليعلي!بو،لأمالياكتاب

.م2691بالقاحرةالمص!هـيةالكتب

.دووميالمخزِمهدي.دتحقيق،اهـ()73اه!دجَـماالفمأحمد3الخلي!،العين

.م891دلآكأدنواالكويتطـغ،ائيالساصابراهيم

تحقيقهـ،937انزبيديالحسنبنمحمدبثَرأبو،واللغويينالنحويينطبضات

.م7391بمصرالمعارثدار،إبهـأهيممِاغض!اآبومحمد

-Q-Aالجزريبنمحمدبنمحمد،اءالضتطبففـيأضئهايةإغاية Arrتحقيق

.أم329ألقاهرةةالخانجيمكتبة،اسربراتجـض
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-902-منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرآنيـةالـقراءات

TTf-

-225

----111

-227

8YT-

-922

-023

اص!2-

-232

-233

-234

،بيروت،الأندل!دارهـ،774كثيربناسماعيلالفدإءأبو،القرآنفضائل

.م9791الأولىاطبعةا

حجربنأحمدأنحضالىاأبوالدينسهاب،البخاريصحيحبشرحالبأريفتح

34القاهرة،المصريةالبهيةالمطبعةهـ،852العسقلاني Aهـ.ا

مثَرم،سانمأ!اذعبداأندلمحتور،أننحويةاندرأساتفيوأترهال!ريمانقراَن

.ام689القاهرة،بمصرالمعارفدار

دار،سعادةرضاترجمة،بلاسيرتأليف،ترجمف،تدوينه،نزوله:القرآن

.ام749الأولىالطبعة،بيروت،اللبنانيالكتاب

بيروت،أئقدمدأ!،أدثانيةالطبعة،الفصديألهاديعبد،ائقرآنيةاءأتأدض

بم.ا089

القاهرة،السعادةمطبعة،حمودهالوهابعبد،واللهجاتالقرإءات

.م4891

الفنيةالمطبعة،الرابعةالطبعة،أنيسأبراهيم.د،العربيةاللهجاتكأ

.م7391القاهرة،الحديثة

،الحياةمكتبةهـ(5فى2)الطبرسيالحسنبنالفضكعليلأبي،البيانمجمع

.م1691بيروت

.ماRIAسنهَلأولاالعدد،البصرةجامعة،المربدمجلة

884،صر،7291سنة47المجلد،دمثمقفيالعربياللغةمجمعمجلة

المخزومى.مهديللدكتورالفرإءياهـكرأبوكتابعلىملاحظات

،الآدابكليةفيدكتورإهرسالة،إلزبيديجاسمسعيدد،المنحوفياتحياسإ

.ام859،بغدادجامعة
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منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرانيـةالـقراءأت-21

أبيبنمكياسفق،وحججهاعللهاوالسبعالقراءاتوجوهصتانكشف

مجمعمطبوعات،رمضانالدينمحي.دتحقيق،هـ()437القسِيطالب

.اأ9'4*مـة!فيالعربيةاللغة

حامدمحمدتحقيق،1353القاهرة،أسلابنعبيدالقاسملأبيالأموال

أنفقى.

.م6091الهلالمطبعة،زيدانجرجي،الإسلاميئالتمدنتا!يخ

هـ.ا331القاهرة،القاسميئالديناطجما،والمعتزلهالجهميهةتاريخ

الخبر.والمبتدأوديوانالعبر،خلدونأبنتاريخ

03!حى.دامصرطبعةاصياسميوإإضلثاءثريغق

العلميئإلمجمععاتمطبو،بعداد،عل!أدجو،سلا!فياقبلألعمِبيضلا(ِ

.م391.قيالعرا

القاهرة،السعادةصطجة،الغرابيمصطفىعلي،لإسلاميةااغرقاتاشيخ

AiA.أ

.م8391()جزءانالأوروبيةالطبعة؟هوتسماتحقسِق،بياجعقواتاهـيخ

ا.26rمصر،قتيبةلابنالحديثمختلفتأويل

هـ،562غيدونبنالقاسمبناسماعيلعليأبو،الفاليعليلأبي،لأماليا

.الغغاهرةباانصريهانكتبدار،ديأبيوس!بنفقةنشر

هـ،817محمدبنيعقوببنمحمد،أباديالفيروز،المحيصاأغاموسا

.أ638أنقاهرة،أمصريهَانمطبعة

الأنصاريأحمدبقمحمدعبداللهأبو،القرطبي،القرآنلأحكامالجاجصر

الكتابدار،المصريةالكتبدارطبعـةعنالثاتيةالطبعة،هر671ألقرطبي

.أم679والثرعةلل!العربي
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211--منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرآنيـةت

أحـمدالعباسأبو،القلقشندي،العربأنسابمعرشةفيالأربيةشى

القاهرة،والنشرللطباعةأ!ربيةااص!ركةا،الأبياريإبراهيمتحقيق،مى817

ومنيرفارسأميننبيهتحقيق،بروكلمانكارل،الإسلاميةبالشعوتاريخ

العلهاااِدا،الخامسة"إلطبعة4891ب!،ت،ل!الأ؟الطبعة،المعلمكب

.بيروت،للملايين

الاستاذالعربيةإلىنقله،الأمريكيستوداردلوتروبالإسلاميأالعالمحاضر

حواشي،بمصروسركاهالحلبيالبابيعيسىمكتبةوطبعن!ثر،نويهضعجات

هـ.أ352أرسلانشكيبالأميروتعليقات

محمد،الهجريالرابعالقرتآخرإلىالعربيالنقدتطورفيالكريرالقرآنأثر

بمـصرا،ياكأفداش،الثـانجةالطبعة،اللهخلفمحمدتقديم،اسلاِلزغنو

.م1691

31ص!محمدحياةفيالإسلاميةالعربيةلةالدوقيام 9 oالفكردارفينشرو

مصر.،العربية

مكتبةنسخة،الكبيسيظاهرمحمد،الإسلامصدرأدبفيبدرأقهـغزوة

ماجستير.رسالة،اسلبنانيةاالجامعة

المعارفدإر،لأسداالدينناصر،ريخيةاكوقيمتهاالشع!هـاجاهليدرصصط

.م6291طحـر

المكحبةهـ،889الدينقطبالنهرواني،اطراماللهبيتبأعلامالإعلامكتاب

.ال!لاما!بنجب44أفىكربمكة-ةال!له

القاهرة،المصريةلأنجلوأمكتبة،الشكعةمصطفى،ةالحضاشكبموفيئلأدبا

.م6891

.بغدإد،المثنىامصبعة،طاهربنالمطهر،المقدسي،يخاشاراوالبدءكتاب
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منهاوالاستشراقالنحووموقفالقرآنيـةالـقراءات

محمودوشرحتصحيح،عليبنأحمدالدينتقيالمتهريزي،الأسماعإمتاع

والنشر.التأليفلجنة،شاكرمحمد

هـ،732عبدالوهاببنالعباسأبو،قيالنوير،الأدبفنونفيالأرتنهاية

.م5591المصريةالكتبدائرة،القاهرة

-41110/ول813ء1111101101-أ-ءا.11/111ءاللأ+

-ص-..---."!زيفيب2ي.--ا--ا-ي--ا----ا-.ت!أ

المؤسسة،الصغيرعليحسينمحمد.د،القرآنيةوالدرأساتالمستشرقون

.أمRArالأولىالطبعة،بيروت،والتوزيعوالنشرللدراساتالجامعية

ممتبة4صشر،بم-\/!إنجزريمحصأبئمحمدينا!أشممر،أنمتهريم*!مفجد

هـ.ا035القاهرة،الوطنيةالمطبعة،القدسي

انسجسـأنيشعثأ!ابنقسليصدأودبيبنأعبداب!.أبو،الحصاحفا

c..zr) iالقاهرة،الرحمانيةالمطبعة،دىالأوالطبعة،جفريآرذتحقيق

3691.

.8191الكويت،الثانيةالطبعةهـ(12)5لأوسطاالأخفش،القرآنمعاني

منئورات،شلبيعبدهعبدالجليل.دتحقيق،للزجاجوإعرأبهالترآنمعاني

.وت-،العصريةالمكتبة

,هـ383عطيةابنومقدمةالمبانيكتابمقدمة،الاقرآناعلوفيئمقدمتان

.ام729القاهرة،الصاويدارنشر،ىَجفرقآش.دتحقيق

مؤسسة،الأولىالطبعة،انو!دالأسيرعبد.د،الأرسطالأخـفشمنهج

.5791بيروت!لاّعلميإ

بنعبدالرحمنالدينشهاب،اروهـيزااممتابباتتعلقعلومفيالوص!المرشد

دار،قولاجألتيطيارتحقيقهـ،665المقدسيشامةأبي،ابراهيمبناسماعيالى

.م8791بيروت،صادر
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213--منهاوالاستشراقالنحوومومصالقرآنيـةالـقراءات

-926

-027

-271

-272

rvr-

-274

-275

-276

-277

TVA-

-927

تحقؤهـ،133قيأ!لغوااسطيبأبيعليئبنعبدالواحدتاضحويينامراتب

ايقاهرةتمصرضبضةمطبعةاصانيةااطبعةا،إبراهيـمالفضلأنجو!حمد

.م7491

محمدمحمد،أسشاطبةاطريقمنوتوجيههاالعشرالقراءاتفيالميذب

691الاقاهـ!ة،الجديدةاليمضةمطبعة،محي!ْسالم!حمد S.

هـ،577الأنباريبنحمنعبدالىانبركاتأبؤ،الأدباءحلبقاتفيالألباءنزهة

بغداد،لأندلسامكتبةنشر،الثانيةالطبعة،ائيالساصإبراهيم.دتحقيق

0791.

ختكات!.ل!صألصمحمدلنأححمدْأ\.ء،!نحا-ا%أتاْزأْالأ-ا؟"ة
..ب.ب!cهـس.لب-رب!ب

6أ A7791بيروت،صادردإر،عباساحسان.دتحقيق،هى.

لل!امعيينةاشنشردار،الحسنيمعرفىثلحاشمتامعتزأسةواالأشاعردبتأصـجةا

.4691الأولىاطبعةا،بيروت

،ابصفبةقيمبنا،اتهـاباراولحك!ءاوالـقا-روقضاءأ1ثلمسافيجمارالعاثحفاء

الأولىالطبعة،النعسانيفراسأبو،الدينبدرمحمدالسيدبطبعهعني

.بالقاهرةالحسينيةالمطبعة،هىأ323

.ام289جزءأ(أ)5ليدنطبعة،سعدابن،الكبرىالطبقات

.ام369القاهرة،أجزإء()3أمينأحمد،الاسلامضحى

،0091بزا؟تْلحب!4أ-شاء(4)-بر!؟طءط-ختتحـة4!ةجنا،الأضة،كأ!كراِ

هـ.ا343،المصريةالكتبداروطبعة

القاهرة،المعارفمطبعة،الأشعريالبغداديعبدالقاهر،الفوَقبينالافَرق

.م5191

.أم289القاهرة،الظاهريحزمابن،والنحلاءوالأهوالمللفيئالفصل
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-214

-28

-28

-28

-28

-28

-28

-9،2

-28

-28

لأ/2-

-92

منهاستشرا!931النحووموقفالقرآنيـةالـقرا،ات

للجامعينِن،النشردأر،الحسنيمعروف!اشم،الجعفريدلفقهالعامةدخالمب

.ببغدادالنهضةومكخبةبيروت

.قراءات-681رقم(الكتببداشمخطوط)البغداديَالخياطلسبطالمبهج

الحيدراللهاحميدمحمدللدكتور،اشبوقَياالعهدفيالسياسيةثائقالومجموعة

إيئاصرت.%با"جات

المتحدةالمقدسالكتابجمعيا!،بيروت؟القديمالعهد،المقدسالكتاب

.م1391الأميركانيةالمطبعة،بيروت،الجديدالعهدوم0591

والطبعة،م4791الثالثةالطبعة،الصالحصبسب،القرآنمعلوفيمباحث

بيرهـكت.،شلمكلأَ-تأحلمإإر*ة%بعةإس

(،)جزءان،الأسعرحبالحسنلأبي،المصقيزاختلافوالإسلامي!مضالات

.(المصريةأدنهضةمكتبة-)القأهرةعبداحميدأسدينصحيمحمدخقيق

8)سحصبنكليبقفحمد6انشوثَانيةالأخبارصنتتىشرح،الأوحإارنيل

.مألأفى7أدصريةالعثمانيةادصبعةأ،ألقاهرة!جزاءا

،اء(أش4)محمدمصطفىمطبعة،الشاصبي،الثريعةأصولنيالموافقات

.لقاهرةا

الحلبيئ،البابيطبعة،عبدوسرلمتمحمد،الجهشياريوالكتاهـ،الوزراء

.م3891الأولىالطبعة،وزميليهالسقاتحقيق

انمبعة،فرةأنفأئلهفتحاحمرة،أنعربيةأنمغةمعموفيانفتحيةأهب11

.(الأميريةالمطبعة!لأولىا

الحسيني،المشهدمطبعة،أغاضياعبدالفتاحاصثميخا،الثريفالمصحفتا!يخ

.ائقاهرة
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مهاوالاستشراؤالنحووموئفالقرآنيـةالـقراءات

2791..Mohammad.De Laly 'Oleary؟Arabia before

.orman.H Baynes, .H .u Libول.zantineEmpireك!طThe

.3591London

antium. an intorduction to East Roman!يرثا

Civilization, .N .H Baynes .A .H St. Moss, Oxford

أ.489

,re,,E Gibbonأe and fall of the Roman EmpحمناThe Dec

1191.,EveryMan' s Lib. London

Leyde, ،139، 2eme3!1'مخأءكاس!س,islma4حEncycolopedie

5491,d sirاحَ،!*

,Femmesarabs avant et depuis, 'L Islamisme, Perron

5691.Alger

.AliteraryHistory of the Arabs, Nickolson

.Mohammadamism,.H.A .R Gibb, in the series .H .Y L

9491.

,unaute musulmane!حمPrincipes et limite 5 de la Co

4291.2..LouisGradet. Economie et Humanisme No

A short History of the world, .H .G Wells, Thinkers' s

4891.Library

.Lammens:pere Henri - Le Bercean de ,L Islami vol

01

-215

192

292

2!7

492

92كـه

692

792

892

992

503

103
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والاستشراقالنحويموقفالقرانيـةتالـقرا،1-2-لآأ

2791.,O'leary, Del* ly- Arabia before Mohammad

.Hitti - Philip - History of the rabs

:عنوانتحتجـبوروجبـرائيلجرجيوإدواردحتيفيليبترجـمةا

.وتلير،6191زيعوالتووالطباعةللنشمانكشافدأر(،ا!ر!إ

,by;.H St. .J .B The Background of Islamلأ!h

Luzal - London,لمأer .H .G History of Arabian mus3+ثههد

9291.

4؟؟ Taa' if!؟56ثcriptio+!!3شا - 4 sl ! iإ،يم!ي!،خمه.ح.ص!إ-ثهإ

4891.7..Hijaz,JNES. Vol

bs andورMargdionth .D .s The Relation Between r

.orto the rise of IslamننIstaelites Pe

daButlerحم!حم!8. Alfred .J Arabia before Moh

,EncyclopediaBritannica vol. 15 william Benton

.Publisher

Jeffry: Materials for the History of the text the Qura' an

.E..I Brill Leiden

.NoldekeTh. Gischidete des Qora'ns

Mohmoodحَ Hassan Attia el Sadran, the phoneti

observations of the Arab Grammarians. Thesis

Submitted for the ph. .D Degree of the university of

5191.London, June

203-

303-

ريختا)

403-

503-

-603

703-

803-

903-

031-

311-

312-
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منهاوالاستشراقالنحوموقف9ا!قرآنيـةالـقراءات

ولف!رشما

--217

رئلوهـولبى

:الاصطلاحفيالقرآن

ولظذئجوالبي

00000000000000000000013.-..........-.................-.......-................تأحرفسبعةعلىالقرانلنز9

0000000000000000000000،00000000000000000000000000063:.-.....00000000أحرفسبعةعلىالقراننغلمعنى ،00000000000000000000000000000000000000000000001:......إأحرفسبعةعلىالقرآنلفز9منالحكهة
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منهاوالاستشراقىالنعوموقف9القرآنيـةالـقراءاتأ-أ-8

ولظالئرلبي

000000000000000000000000000000000000،00000000000000000000000000000000000075الراع:.+0000000000000000000حرففيا!مالة

والرربرلرلبي

والبىوفئ!ى

00000000000000000000000000000000000000000000701واجبة...9ضرورةالعثمانيالرسمعلىالمصاحفكتابة
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منهاستشراق3واالنحوموقف9القرانيـةالـقراءات

وال!ط،يرلبممى

....................................القراءاتفىالتأليفتارلخ

..........................-وقرا،أتهمالسبعهالقراءشهرةأسباب

........-......................التابعيئ9الصحابةمنالقراءأشهر

ولبمايرل!بر

..........-..........................................القرا!ةفيالكلمهعينإسكان

.........*.........................-...........................-...الكلهة......اخرإسكان

ولظسرلبي

.............................................القرانيةالقراءاتمنالنحاةموقف

.................................-...........القرانيةتالقرا،1مرالفراعموهف

....................................القرآتيةالقراءاتمذالمستشرقينموقف

-TNQq
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